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Bu sabah şiddetli bir 
zelzele oldu 

. 

Bazı binalarda uf ak hasariar oldu. 
Bir minat enin şeref esinden taşlar düştü 

Zelzele merkezinin istanbula 
112 kilometre mesafede 

olduğu hesaplandı 
Bu sa.ba.h, me' simin en kun·etıi 

~elU:lesi olmuştur. 

1
• Aliksd~rla.rd:ın atdrı;'11llız ma. 
~ta göre, bu merlH~zden bu ay. 

\arda bundan daha lmn·etn zel- dar sürmüstiir. Zelzele ev\'elii. ha. 
zele olıruı.sma. imkan yoktur Ye ye- fit surette baştaıru~, sonra ~iıl 
ni bir yer deıırenmesi harclteti detlenmiştir. 
nınhtcmel değildir. BAZI BİNALARDA HASARI.AR 

KandlUI nısathaneslnin bize ver. Zelzelenin Riddetinden binalı-r-

ı 

\ 
~ 

~-

( .. , 

bcramiye kazananlanD paralan !da. 
remizde, yaln~ oartamb& \'C perfelU· 

be gttrılert ödenir 

rl!:LEFON: l:'AZI lŞLERl: 2S872 IDARE: 24370 :f. SENE: IS 

t ' Milli ŞEF 
Talebenin lmtHaaa
ıarda bar aadalar 

-0--

Dil, tarih, ve coğrafya 
lakültesinJe 

Ankaardan blldirildifiDe g6re, 
Cümhurrelsim.lz Milll Şef !mnet lnö. 
nU dün saat on dört buçukta dll, 
tarih ve coğrafya fakWteainl teref 
lendırmlş, fakültede Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel ile yUlı:aek tedri., 
sat umum müdUril Rept Şemaett1n, 
faktııte dekanı tarafından Jmrıı • 
lanmışlardrr. 

Milll Şef, yapılmakta oıa.n imt.i • 
hanlar hakkında izahat aldıktan 

sonra almanca enıtltüsünün imt1 • 
han odasına girmişler, Utl talebenln 
lmtlhanlarmda bulunmuşl&r, yazı • 
ıı imtihan evrakını tetkik elmJ.'1er 
ve ımtibanlarm neUcelerlI\den mem 
nunlyetlerinl bildirmLjlerdlr. 

~er aAşam : 
diğl malfımııfa göre :ıelzele, bu Ea- da ~yalar yerinden oynamış, Sa_ 
bah yaz saati ile <!eklzi 42 <laki~uı rnçhaneb:ı5mda Taş l\le!'cidin mi-
52 "aniye geçr sark garıı ı.,tika- nareı;lnin §<!refesinden birkaç bış 
metine y:ı.km ,.e merkez ü.,tö ts- düşmüş, yoldan geçen bir araba
tanbnldaıı 112 kilometre mesafe. ya dii~müş fakat arabacıya. bir şey 
de olaral> bi sedilmiı;tir. RMathıı... olmamı5tır. l\-llno.rede bo~alan ıııal
ne, yer deprenmesinin ne müddet fan:uı blr!oıç ta.5 da yerinden çı. 
dC\·am ettiğini teı-bitle \'azifcdar lta.--ılmıştu. 

Libyııda günlerdcoberl ıtlddetll tank muhare-belerinJn oldağu 

CUmhurreU!!miz bundan sonra hı. 
gillz dil ve edebiyat enstitllsUnün 
yazılı mezuniyet imtlha.nlarmda bu. 
lunmuşlar, talebenin oevaplarmı 

kendilerine okutmuşlar, profesörler
den izahat almışlardır. Kltl.s!k filo. 

:_,: - - ... ..__,.. salıa.yı gösteren barit& 

l:>etrol 
Yolu 

Hüseyin Ca~id YALÇI~ 
A. LM.\.'SLARlN beklenen ,.~ 

\t_ kentıileri tarııfından da •· 
"'il ·e temin edilen bahar ta&ıTU-
' 1>a. .. 1a.mayıp da mrıın ~ arrm 
~llld~ birdenbire mah:ı1li adde. 
~~Uecek kın gal:ırla me~ı;ul ol· 
l(~ biraz hayreti celbe<liyor. 
~ ~ atla mdaki Rus lm\'
t..etı ~iıld~ğe mecbur edıldik. 
~ sonra. da Almanlar Kının adn
:~ rahat bırakmadılar. Orada 
~t diken gibi duran Sh a.ı;topol 
1Q t~ı etraf md.ak.i muhasarayı sı-
1..~tırdıhır ,·e ı fiJddunıara hücum. 
""'l artrrdıl&r. 

~~üyUk taarruzun içinde adeta. 
ı.,!llcf derecede addolunabile<·ek 
"Oflc bir İ!~ ile Alman genel ... ur. 
l'ııa.}ınm , ·a.kft kaybedeceğine , .o 
kııvvet isnıf edeceğine ihtimal 
\·eıınek mansr.z olar.ağı i~in bu 
t~zun sebelıini lın.h etmek is
l(,.rll Bir tnrrillz askeri müte. 
!!as.,, ı bu sebebi §U tarzda <1üsij_ 
4iiyor· 

Alrnıuı.Iar Ru<ı ordu.,nnu harp 
11flr bir dunıma duc;ürebilmt'k k•u 
"-bil olan tare.nin petrol sshası
llt e.ı)e "'e~rlmc~den ibaret olduğu. 
~ hU~etmiş bolunmıılnrı münı. 
lcGnaur. Ger~n l."lş Almıın ~en~l
lttırrnnyı neı bir tecrübe ~eı;ırmış · 
llı., Çünkü Uralların arlmsınds. 
llıllyllnlarcs. Ru~ aoıkerinin talim 
~· 111'ntekte olduklarını anlamıc;Jar-
()ır. Bina.enalevh Rus ordusunu 
~ahı·etmcnln im.küno;ız bir emel 

kll ettiğine Almanlnnn kanaat 
~etinni5 olmala.n icabNer. Büyük 
~hirlerin, ~tta Mosko\'anın zaıı
l hile Ru~lan teslim olmağıı n:ec. 
~~r bımmuysc:ığmda da. şüplıc
"'lllnıanuştır • 

oimadığı için sadece ze!Eele mer- Ba.hçe!ia.pıda bi rbiııanm \'e dl-
1.eıinln İstnnbula uzaklığı hesap ı ğer baıı bina1:ınn dınrJan çatla. 
edilmi5tir. Maamafih, mnumi ta.it- mıştır. Birçok binalardan halk 
min?ere göre zelzele 20 sanlyfl ka. sokağa. frrla.mıştır. 

Bu sene k6mDr · sıkın
tlsı görülmiyecek 

Llbyada 

Akroma 
bölgesinde 

Şiddetli tank 
muhaıebesi 

oluqor 
--0-

Mıhver 
stanbDIL.9.0vbta.toa kok v kallrllerler ___,,._,,.~cr'7Vetıeri 

için de 85 bin toa madea lnglllzterln arkasını 
klmtlrö verllıJor çevlrmlye çabşıyor 

Ankaradan bildirildiğine göre, vilA· dan odun ve odun kömürü de tedarik 
yetlerin kömür ihtiyaçlarına dair ha. edileceğine göre önümtlzdeki kış mev. Almanların "Renö,, markalı 
zırlanmış olan kömür kontenjan Us • sivinde 1stanbulun mahrukat sıkıntı· Fransız tanklan kullandık. 
test bir, iki gUne kadar Ba§Vek!le. s~ çekmeaine meydan verilmiyecek - ı ları bildiriliyor 
tin tasdikinden çıkacaktır. Ur. (Yazısı S üncüde) 
lnanbuıun evvelki senelerdeki va • 

sau kömUr istihl!kl 70·80 bin ton a. 
rasında iken g~en kışta 90 bin ton 
yetmemişti.Yeni kontenjanla 1stanbu. 
la 90 bin ton kokkömUril ve kaıöri!crle 
re maiı.sus olmak tızere de 6~ bin ton 
maden kömürü tahsıs edilmiştir. Ay. 
nca İstanbul mahrukat o!lı!ıi tarafın. 

\ 
Alüsyen adaları 
mıntakasında 

-<>--

Bir Japon 
kruvazörü 
batırıldı 

--<>--

A vrupaya ilk tren 
yarın ~kşam gidiyor 

Köprüleri te•ellüm eden heyet döndü 

Edirne - is.tanbul tren seferleri de 
yarın sabah başhyor 

:Meriç ve Arda nehirler; üze- 121 de hareket edecek tren Svi· 
rinde yeniden kurulan köprüler. lingrada kadar gidecek, böy!e
vann işletilmcğc açılacal:tır. . likle Türkiye . ı\vnıpa doğru 
Yarın akşam, $ehrimizden saat (D~·:ımı 3 iincü<le) 

Ak denizde 
muharebe 

--<>-

Rus ordu~ mahvedilemez..o;e, 
~Us ı;ehirlerinln zaptı neıtJce in~ 
lıusıar kendiliklerlnılen sUahlan
llı brraklüazlarsa, galebe ııaeıI el- I 
ile Cditccek? 

Ayrıca beı barp 
gemisi daba 

basara utradl 
--0--

Londra bealz bir 
teblli neıretmedl 

--0-

lngüizlerin 30 gemisine 
iaabet kaydedilmiıl nu <roalc <;g cevap verilehllir: 

~ttroı saha..<ımrn zaptı ne.. çüııJ..-ü 
0 zaman Rus kun etleri ne kadar 
ltınaz7.am olursa oh.un kımrlılaya._ 
ltıaz, fş görerne-L hale gelirler. Pet. 

J aponlar M id vayda ağır 
zayiata uğradıklarını 

itiraf ediyorlar 

lojl ara imtihanlle arkeoloji yazılı M aha 1 e mezuniyet im ti.hanında bulunan 
Mlllt Şef talebeye biz.zat sualler 

bl.rlıklerı'ne sormuşlar, profesörlerden talebenin 
seviyesi hakkında izahat almışlar 

ve bazı direktifler vererek talebenin 

nasıl git ilecel<. candan tezabUrlerl arasında fakm. 

1 

tcdcn ayrılmışlardır. 

(Yazısı 6 mcı Sayfada) '------------•• 

FiYATLARI ÇOK YÜKSEUN 
iKi Oç 

Serbest satışları balkın geçimini 
tazylk e&ien ba maddelerin de 

Tevzi esasına bağlanması 
tetkık edıligor 

Yeni t~vzia;t ofisi kadro te§ki. 
lfı tını ikmal etmek üzeredir. Fa
kat tir ta.rıı.ftan da ofis tevziat 
i~lerini :va.ktinde Ol'ganize edebil
mek için bugünün en mühlm mev
zularnu ele almış buluıımaktadır. 
Il'<lhassa halen balkı birinci ücre. 
cede a.Uı.kadax eden ilti üç madc.e 
iizerin:fo ehemmiyetle durulmak
tadır. 

Pamuklu mensucat tevziat işi 
Yerli Mallar Pazarları elinde top
lanmış olduğundan bu tevziat ı~i
uin b:lii.bıre ve daha koltıyh1ı: 1 a 
tanziırJ rr•ilm.kün görlilmektedır. 

Ofis teşldlltmı ikmal ettikten. 
sonnı ı:imd'~i halde 1a.şe Müdü.rlll. 
ğu, ithalat birliklm ticaret mn. 
dUrmğü ta.rafından tevzic tabi tu. 
tu.lı:ı.ıı maddelerin tevziatı iş;ni &.)'

" ayn ele a la.caJct.Ir. 
Şi.'ndiy~ kadar tevzle tlbi tu.. 

tulmaytp da scrbe5t ee.tılan fakat 
bu şekılde sa.WLs.la.rt ha11kı ~ 
eden maddı:leri.n de s:ı.ıt.Jşları a.yrı;. 
en tevziat os:ısına çeV'rilebilecelt
t.ir. Bu hususta <la tetkikler ya
pılnıakt..'Uirr. 

Sivastopol 
kalesi 

mütemadiyen 
döğülüyor 

l'tıı sahasına ~lclen en i)i vol l<;e Loııdra, 16 (A.A.) - Geceleyin alı. 
~lrrnı adasmclıuı g~er. Kere bo- nan haberlere göre, Tobruğun cenup 
ltaauım ancak M'l-iZ kilometre gc. batısında ~ddetll tank muharebesi 
lli~Hğl vartlır, En iyi uçak petrolii devam etmektedir. Akroma bÖlgesin. 
~ınin eden Mlakop petrol ı.aynak- de mihver kuvvetleri sabile vararak 
larının uzaklığı buradan 210 ki- İngiliz kuvvetlerinin arkalartnı: kes. 

Londr& 16 (A.A.) - Dün Romada 
neşredilen bir tebliğde ltalyanlann 
bir İngiliz vapur kafilesine muvaffa. 
klyeut hUcum yaptığmdan gösterişli 
blr Ua!Qpla bahsediliyor. Bu hlkAye 
Lbndrada leyid edilmemiştir, Amiral· 
liğin, ha~k4.t bitmezden evvel tebliğ 
neşretmesi beklenemez. Yaımz bu 
münasebetle İtalyan tebliğlerinin faz. 
la mUhala.ğah olduğu bildirilmektedir. 
İtalyanlar geçen martta Mattaya git. 
mekte oıan bir katUenJ.n tamamen ım 
ba edildiğini ua.~ etnılşlercH. Halbuki 
kafile ehemmiyetsiz hasarla Maltaya 
varml§, buna mukabil bir ttalyan 
zırh1lsmda yangın çıkarılDU§, 2 ttaL 
yan kruvazôril bOmbal&r 1sabetlle ha. 

lnglllz fllosnnun Taranto deniz muharebesi esna.•ından bir harp 
gemlılnden çekile.Q teeim 

Alman plyadelerı 

Rus müdafaa 
hattında bir gedik 

açtılar 
--<>--

Barkol mıntakasıa-

lo.netredir. Grozny petrol tarla. :nıek için gayret sat'fetınektedirler. 
(Devamı 3 üncüde) (Dc,'3.JIU S Uncüde) ...__ _______ ...:..... ________________________ ...;.,,. ______________ _ 

Atatürk Müzesi dDn 
merasimle açıldı 

tbedl Şelln askeri ve siyası baJatına 
aıt ide edilebilen eserler evvelce ikamet 

sara uğ"ramlŞtı · 
Vlşt, 16 (ı\.A.) - Romadan bildi • 

rildiğine göre. Akdenizde cereyan e • 
den hıı.va ve dcnlz muharebesinde İn. 
gllizlerln 30 gemisine ısa.bet kaydediL 
mişt!r. 15 uçakları da tahrip edilmiş. 

• 

Gar in bir iddia! 

Bir nahiyenin ekmek 
karnesi fişlerini 
fareler yemiş! 

Fatih kazasının fişleri teslim alı-

da 180 Almaa tankı 
tabrlp edildi 

Vaşington, 15 (A.A.) - Sivas. 
topolun 5 kilometre ötesinde yer
leştirilmiş olan Alman toplan dur 
mada.n kaleyi dövmektedir, Fakat 
e .'a.n bir netice elde edilememiş
tir. 

1.ondra, 16 (A.A.) - Mo9kova. 
dan gelen haberlere göre, Hanof 
mmtakasmda muharcbek!r yeni •e 
tidcletli bir safhaya giı.rımişt:iır. DGş 
man motörlse klıtalanı lılıa a.r
vetlerinin yardımiyle yol açmak 



2 

Japon tarihinde 
ZORBALAR 

•1--. ..... Y....._, 
ırı. evliJa lııMlar lıı&lda, ..... 

---.ui .......... .., lladiı'
Jeilal H'vs • ..._ ..... ....,..,...,....,... 
Mr tllılrle ~ t.uilai 
aw. seoiıdlkı. _,.., • ka,... .. .., ••ide JlllıMe , •• ..... 

.......... ...... ...... llval. 
.,. - ....... kaJnlw1a bir ele -••lllNlll.._ ......... ..... 
I.' ........... ~ ....... ....... 
•llllllliı wı w. 

•Jllan ... mll)wwwlaa ,...,._ 
il. lllJ'lk 9Rlııı9delmla ...,...._ 
............... Rl•mlar, -~ _...._.lllr ... .......... 

a. ...ı: lriUttbb. ........ ede. 
lıb .. - ..,.. 1ılr ~ 
9dlaıVI. &Jimleıl kltlı' ne1eria 
,....... tli:re -... eielleldl • ........................... 
.. ....... .... WRifeleri 
11111 ... ılt.& ........... adam-

. ._ ...._. ...p 11e ..aeıw ı... 
,.,;.. •• » .......... ...... 

......... ... • .... lllr Plriao ra. 
,. alıJwllıldJ;. ..... ... .... ...... - ···=ı.. •yWJlh. ............. ," .... ..,.ter .. el...... Bltaa .... ...,.... ..... .,.. ......... ,... .... ... ------ .... ...... ...... Hellr hir para ........ 
imde eellMbk JMpllılr, lmbtlan. 
- bnet - b4hetW .....,_ 
lmll.. 

..,.... .,..,.... .... dedlll llbi, 
"lılr idi-o www ... ""'llia nn• de. 
•ekti. 

Bular ilke, - ..... -· 
............ ol-. 1ti1e, JIDe 
Wlçlamu a • .- :rır.t.m ....... 
lardı. .,.,._._ wmdlll hakJa.. 
... glre,lrellcllleriadea dtılaa ..... 
tahabırı.. w..--.. iWlreW!da
leri gibi, yeni .... • bn-etlnl 
&wemek ~ ele. ~ bfr Gen. 
dyl teerilh Wıflılı o1anılr bJla. 
•• bllirlenff. 

Bjr ~Ua bonlaıd .. lllelllv WıL 
il, yelli bir kdte abr. ~ ..... 
eını iyi bdJwmw, ..._.,_ .. ,. 
Dfve teerdbe etınrk ..... Yedo 
1ehrinln -"es lr{lprtld lberlnc1e 
durur. ~kaeak Dk W
mhtm L'stthl.t. tel-rilhyl yaJlllUlia 
karar ' rir. 

T"ıt'.lfltlf 'kar ns ... , biraz •rltot, 
k • ·f'I bir köyHivii ~dmrtrr. Mab. 
rfp samanıv .J!\pOlllann tepedea 
••~ bıcllar ı...ı~ clffltlderi u 
•i Vari t"""'"<l" ay~ hlr vurat \"U

,... ki zan.'h klS,-llytl '-"8dan 
•J'111!k)arma lmdar fidye Mler (xl 
S..ıwyhlm en btlyttk fadleti 

"nrmak f8tedlii zamu, eftnl .__ 
...,.... vumalrtı. klade11 gelıea 
ini __,. mab,-~met edip ele var 
....,.._. ol11r9a, ylfitlllı: ve zom_ 
hlm lılr ..,....ti b1-sch! 

Stunm_,.m .. ,lrea bn111tn ah 
.... ı.llalnıeılldtl. YUlll A8r gibi 
..,,,.. eç la&('!ltım dltfterü 
ona idİ6n ederin, günde ueü 
'bir 4t.fa yemek 7erlenU. 

Ett "'1lk ~ sMlerl, 
•'2.m.et ettlklert efemdİeriae brp 

:11ndabtlerinl drıtealDf>tif. Ra&ü 
•nlardaa bir c:o • , efendilerı i: ı 
~-- 91m11, oı19 ..-....dan el. 
frrl tlt.r....... lıanaluntı llCR -
lar, All'Aq • _...,__ 
~a gil l'WdL lllldl 1981 de ıe-
11eral ., ..... ~ -, •• 
• ....,,. ..,...,. Nımq. 

-a'mlll n • , \ ,...-. 
41e c1e Wdlıi wtu.r_ 

Gençler ,. ........... 
ı••lllrlllb 

e ,.,,_ ..,a.n1.n 1aer 
,.,,,,,. .,. .,.,.. sinleri • .,,.,,..,a 
.. •• ,. 'j ......, clalıe.. 

......, ,_. ,-. r s et PllDIJe. 

... lıllllıa ~ lılr ..... " 
Jl.ı ..... ttlıll flldlde, a' M ı dütOo 

7 
7 

5 <• ... 11811r) ,........ -
..... ..,... ......... 9effle.. 

, , n ._ lıafta GllllU1e9I .................. .._ 
,....,7 k?" ......... 

2 ı · s r muır. 

Yazan: R. Ç. 
l>emllti. .. eaari alaa lloUc 

hlcbir kelime l!IÖ,........ ...... 
kanum dellDil, kelldisiai öldilrtl· 
vermlet.U. 

B6)1eee Baa-llirl ,..... ..... 
n1lana ade&leıt ~ 
kada1' ~- Hatt& ba ooldak, 
balb biı. kelMllleıtadea büılet
tirt.ell 111111ttu1111111uar. 

s.mu.y1ana ea bUJtik ı1enıl İl. 
te b1I. Hara. kiri, daha Ulhade bir 
tMlr ile .eppalm idi. 
llP' ıll .. llalar ulı ıa illll. 

blft'r fui1et, blqr .-,.ettir. Fan 
W. lla IHilde majnr YetiteD lılr 
lnunm sorba olnwnuma da im. ' . kla yoktar. Bir ııemuıaJ'a .. ı ga.. 
1et gilzel bir hlUyf' aülederlerı 

N...ı.a Suıaray lılr Kin JUUl 
_,, bir ıenanm alquna dlfl
venniş! Yaptığmdaa kendlıai ele 
plflllAll ! Hemen kaUup k114:1"ak .._ 
temil! Flıbt tam bpa1a ~ 
eliac1e ötıebcrl. evine erzak gl&I. 
Jft ..,. adama rutıums: 

- Vay halıls ._ ı..t g'5ıdUa 
ha• .. 

Der demez, kıbcı ~nce, lıerlfi 
hakim ytb1Hmlltf .. 

Fakat JU11r ki N'uld - Waıi tu 
aada Y1lnlP da tepedea lleltft ild.. 
Jt1 Mlt11181Dlt! Al bir menll; ae&

h .. 110 bonldu mu! 

Beril ~r - u1....
lola "* -- .... anmaia ... h""I ! rewıttf karplma bir 

clll.-ci pbrtmıtl DUemei -
aY1lelllnl aeıp: 

_ .............. eı1rmt .... ,. 
u-.. 
Sunaray elini eelliae solmak 

,..... lalfelJI& d&VJ'UUDJf. DDead
llln ~pesbae o bdM lnlvvetli bir 

ftJ"q V1ll'IDllf ki, :am.llı .. -
.. &. ..U lıir •i -4m &lie'U. 
mit,...._ da vae.ctawa J'UI ,..._ 
pm Wr ~ yan pupa ....... 
tarafa dt\'rilridş. 

Artdl sormaYJD Samuraydaki 
keyfi ı_ Belli ki kılıç bozuk değil 1. 

Evet .. zorbalar kalu'aDwa la. 
eu1arauıt unma.. Kdlem kuvveti
ni, llafka belka şeylerde deneme. 
li Wr tllrlil aklllanı. ıetireml -
rorlannıt!. 

Bizim Yeabriler, ~lamu. 
biç olmazoıs, hlrf.r tat kadar Bert 
keçeler l\ıerf nde itel\erlerdl ! .. 

O zamanlar Yen~Bilerdea 11-
kiyet edenler, Samuraylarla kar
oı...__, ohalarcla, biç etıpbeels: 

- Hamdolsan ki Yealçerller 
aramda ot.anıyoruz 1 

Demektm kenclilertni alamu. 
lardr. 

(z) Wille Durant : bııtoire .. ıu 
252 • 

•ara aba komıs
rona ıııwedlllfor 
ı.taabuı bölge lafe mtıdtlrltJIOnün 

lbduma dair ne§l'edllen kararname 
IU'&llDda tıyat murakabe komlayonu. 
llWl ~ ;rertne bir (dalml man.. 

--0---

late rniiJürlüfii 

•••tarmıaraae 
111aaua1 ııterecell 
B&ge lafe mOdtırlülU g&'CIQIG ID

swn U.riDe devlet 11.manlv if}etmm 
umum mOdflrlutUnden balen ı.tanlıU1 
Um&D ambar w antrepolannd& bnlu
ııan maııarm miktar, clna ve :ı.taııllU.. 
la p1if t&rUlleriD1 ıatem1ftlr. UJDAD
lar amum mQdtırluttl ambar ve ant.. 
repolarda me"tCUt ef7&DID vaslyeUeri· 
Dl c&tteren bir ıı.teyt tanstm etmJt 
ve bölge taıe mtld11rJOIQDe gönder
-•-•r Ambar w antrepolardaki mal ....,.. . ne 
ıar bir lumu eallabr tarafmdaD her 
•bebten ._ ithal muamelem yt1rllttll,. 
memlk V87& tevzle tabl tutuımadltı 
için alt.kadar makamlarca ınra bek -
ıeWmelrte olan mallar ot.arak lld ka. ---w..... Tevsi• tabi bulu· ma •ı·......_-. 
nan mallar Sçln me8ele mevcut bulun. 
mamakta " bwllar sıruı geldfk9e 
tevzi olunarak pl)'Uay& çıkacak mal. 
lal' meyanında yflr almaktadır. Fakat 
bunun harlclnd•ld malların ambar ve 
antrepolarda bekletilmeden çekilip 
satqa aıwdilmeSI icap etmektedir . 

Bölge l&fe mlldtırllltU llmanlar if -
Jetmemıden gelen lJııteıer 07.erindc 
ba UdDd amıf ea&JI ayıracak ve mal 
ab!plerinden ma11arm ce'dlmeaını is • 

tiJ'ecektlr • 

Toplla»ı lar•Jlll· 
da lllnalıll JapU 

çoıalllar 
SellMddbl. Nuri. ft Necdet lldaıd& 

l&.19 )'&ilan arumda - deUJunıı 
bir mllddet en-el. Topbp1 ~ 
valide Jrmnmde, tarihi Ja7meU J'llk • 
eek enaian ça1arkm IAIO a..tnlle 
rık•1•nmlfl•nlı • 

Tahldkat 80llUDd& çocı•Jdann, aara. 
ya. Gg metre ytııuekUllDde1d duvar 
dan atlamak .....uı. 1ıll' defa daba 

=~--~ 
mettar eşyayı antlkacı Ahmet ve 
Jılabmuda attıkları anl•JI'mlf ,e,ya 
ma.adere olunarak, çocaklu1a aDU • 
kacıJar ..o,. •klzlncl o.a ...... -

---~ Bu :mabakeme dOn bltmlf O-* • 
1ardan Nuıt S - 11 q '" Jthodetle 
Sa'Wladdln de birer baçak - ı.ıı
aııtlkacılar dıa, 10 ar Ura p&ra eezar 
na mahkQm ecnJmltlerdlr. Et18lU 
hUineye iade oJunacaktır. 

Bir çooü trea 
aıtıada parçalaadl 
h:mlttım lıUdlrUıdlllne a«ın. Adan& 

istlkameUnden plen tnn f8bre bet 
kilometredeyken 10 Y8f!Dda bir 00 -
cup ç&ıpDUIJ. ~-

Yakaya 1zırtlt m11ddelamum181 el 
koyarak tahkikata 'lıaıtJamııtır. 

Bandajlar ıetirtili1or 
~en haberlere göre Romanyadakl 

bandajların f8hr:lm1Ze MVJd bnklnla • 
n bul11D1Duttur, Bandajlar Bu1garia • 
tan üzerinden ve trenle ,ehrlmlse P
tlrUecekUr. 

AallJe Seür.iwel eta ma»r11i 
bir 11&7li ...... ı•ı.. 

Una boyla, ........ , fabt wlf 
ve ıüseı lılr bdm, lap lmmm ..._ 
ı.ilmiJ, ld İCİllde pılı.ltHk yap110r
du. 

Rtılıglnbı Jmanm.maa ve elinde • 
ki ldioUctlk meadiliD henüz sadaa 
r•kullaut lılr ı.alde olmyma .._ 
bep, ilk ifadeli ile ıhndlld eüderl 
&ra"11da bir llayU tezad bolımma
lillldaa ileri 1ell7orc1u. 

- Fakat balrm•• Jıuullk ..... 
ldkatmda ne dena.;mlz: 

..... Cemal .... ııı.mdaa .... 
ra, Jerd• bbn bir odan lmpb, 
Saclt beyin lberine t.eknr atıldı 
ve ha eopa ile de kelldkhll acı.. 
akıllı diHdti,. 

na arada, SMit beyi artık ,.... 
~atmıyncağmı, DMJ1 olsa bir giiD 
ölc!Ureeeğlnl "16;ylttyor, ai*a aha. 
mu küfürler savanaJ"Orda.,. 

HnlbukJ şimdi, llibnle tehdit et 
rıı.ecllğlnl, 'klifilr De de tahkirde 
bulunmadığmı söyllyonana • 

Dikim kon.,.,.... davaec ile 
., akat. ••ifa. yalun Jüalurb,, al. 
bll~rden mm" lill&a.iforluda. 
Şahit kadnı iM pyet blılJ 1ılr ta. 
'ırla diayorlar, MIClk da ..,_t 
cdl3 orda. IWdmln tıöztl bltiaae 
ce tellpa bir Jıalcle: 

- Eh dolra 96yleoram efen
dim! dedi. 

- Nasıl olar baf 'l"ul ba ifa. 
tle ~anhı JDJ? lhı hma ~n ı1eiil 
mi!' 

Kadm evrak arumda buJaaa 
ifadesi altmdakl lınnJ'l UAtk 
etti: 

-Benim ........ 
-ÖJle-ıao....._,.._ 

llÖ~ledla, yüa tiM4i ~--.... 
- ~dt fl ı 8 1eorum etb 

dmı. O zaman böyle Se~ 1er ilenM!
mi inı. Amma, yazrn1f)9r. Nuıl 
>•~mışlar, yine bllmeorum. 

- Peklli imzanı atarken, De. 
ler y.ı&1ldriu11 okmaadm mıf 

- Lllr.am görmanltlna de on
du. 

- Şinıcll haagl ifaden doin f 
- Burada 8Öylflt~erim. Nenıe 

Ji:um, Otmal baba d..,...__ de-
lil, a. V1111m11 lae YaJnm1, d6v. 
mltiııecll ....... -. .... 11-
.....~deme. ......... 

n.vw n. l9d1I aw-da • •. 
f1lk lıir .... eW ........... 
ora-mı l>aftft cıQ"et pir, pa
halı el...._ abmll, udide bir 
lmaYlli .......... •,.Ulumda altı 
iki ....... hhhlmaa •JBldmbt 
bal1m&11 bir Mlund&. trl boyln idi 
ve atlrll kan\tll g6rtlntlyorda. 

Fakat eaç1u mevldlnde bulama 
fa ilıtİJVdlUl m.i7e dayak 7ed'· 
tini lc1dia ecliJOHhl • 

Saola Ofmal ata ;rahat Bayp. 
llOfUll WbrlJle Cemal ...,. 1dalı 
tef~ •yıf vfleatlu, ea u ellllfk 
bir ihtiyardı. Heybet DUlllll&o U- • 

kabe be79tl )Jaırulmuma dair bir .. ,,,...,. ca,ie ........ ittifs. /Imtm~ 
karar abDmltl1. Bu takdirde hem .,.. .. •••dütlm ..,... ..... .,. De 
il maaTIDI. :bem 1qe mllcltlrtl "" her 11111 ~ e4enılE 111111 •,...t. 

::. "":.:. "="---=:: ~ '"::::':ı ... ""! ... _llD'.llllliııtt 
--· -ınnnnnwnnııınnnllllllft1111111H 

IJAMMASI ı.t h'•cak, daimi murakabe he,eti. mu ter ıw ...._ hth • 
.. Go f1l dDrt ua tayin edilecektir. memleketild .....,_ .... ın •it 
flmdlld lııomlQan aaııts Oıeret.U ol g11ı1 aavre t, ....._ ,.._ 
daCU :lleıde daimi muıaQbe heJWU ~ 4tlllı'Wk ~ Jdttetld.._ 
..... Qcnt ~ktl Ba buuda )'llrdım ~ ....... ,... 
buıı'laau ~ _.. ı.t.anbuı d&· bir ~...,... ...... .. 
1m1 murakabe ııe,ıeu dGıt md&D ma... le lltefllll bdlr .... tmit ollaD.. 
reklrep oıllCak. ııe,..t beqrtla t.opla - Leopolcl, a1111ee U...etile, Oun1e
llaCÜtll'. &J-t. 7alanda fa&U,.W Dl ,.... lılr a.rlll'oi felüetiae, 
reçeceJrtlr. •em .. ........, .. iteler lıir 18-

Mecliste luıbal edilen 
ltanrmlar 

Btlyilc Millet lıl.eclisinin dünkü 
toplan.tısında askerlik zat illerı 
ne taa.lh1k eden davaılarm tetkik 
ve muhakeme usu ıne ve gedi1d· 
za.b't re dair kanunıarda dıeği
şildi1t yapılmasına ve ceza hll
küm rinı ihtiva eden kanunlar
da fevkali.de hallerinde teebit ve 
üinına alt kanun IAyihalarmı 
kabul etmi , as ri ceza kanunu· 
na bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun IA.yı,,,.emm birlnd 
müzakeresini vaprDJ!ftır. 

• llunr ça ısı önOnde bir pdırvan 
yapalmuı kararlqtırılmlfbr. Be~ 

~ mUdOrlQltl pdırv&D için 'JW L 

llDde. ~ maaffü ol. 
muıt.a. Şimdi artlk ma.11kesini )il· 

rind•~··~•· 
Unla L.tonda balnua 908yalist -
Fatist bir Hearl de llanm yardam 
ile Alımnn 'hegbma bir htlldbnet 
kvuyorda. 

Efklnumumlyede hutl olan '9 
~ tEendlnw.e daha ••
laeyytç llU'ahatl r ilbe edebiftr-
dlm. ıı...a de Man ldl'allll ellaln 
altmda tfıqdttfea bala11a' enn'!l 
bir adam d ~ldi. Daha enellerl 
gettk Pamte, ıerok Brtllaıelde 
but tamc1ddanaı .... : 

"'Arhk Henrl de llaa'• ~ al
f'mu kıılm4'1r •• Kırat cma • .... 
t1a11, ehemmi) et iz bir nearete 
.. u. .. , 

Dedlklerl uman gilmllftlm. 

ti ~· LV1FI AY. 

ıhı .... 'ftt Jllılle....._ allJÜi
lirdlm. Ber ..,._ evvel 'lllddet
le, ._... ıunr· ı .._er- OJ
ucldu: .,._ :ıta1 la Noel tıM· 
lan .. .ıu- Dmletlnl -~ 
ga.terllleıil M uıle ~ordw. 
Ne -11mf B8tb ba pllnt Jma. 
... ademlJle Abets'ia • sahtel* 
iyi ..,.U'- - düa 19• ildad
........... rlbıde ......... 
lan ..... hamlanmadıklan De 
a.H'mıf 

A•t&'dl"D tekrar büsecleeetf!p. 
Şimdilik Kıralm Adamı ile Krral. 
dan lıab etliyoraz. 

Fakat bütün öfkemin yaU,tıtı, 
hidiselcrln al"U1Ddan ya\nrs Mki
katl Jtö~ğe nira-!fığma ta aada 
nn Kır:ılm adammm ne de onn 
efendlAlaia 888 lılrlclllbmnmda 
....... ,.._ ,.,.... o ........ 
ibtbml ~el'tılDiyoram. Batta 1939 
l»lri•rltetrlnladf' df! duıtddl dl. 
.. tinöklü olarak - "·11'm va'lrtamla 
a Framn: •tlktmeüal • aldatmak 
ntabadlJrfe hareket et oldw*. 

ŞQ.plle Jok 111 Remi le llan'm 
AbnaaJ"S~ Ye Almaa ..uıtlrtlne 
brtı t9kl Ye c1eria lılr ... patisi 
\vdı - ..._. .. ele ldr Alman tlnL 
·~ ....... prof~rltlk 
etmltti • •• ban !debil' saman 
IJndn wlglamun'fb. Sonra clmok. 
ntik -neı. ldımd etmiyor, tah
al, Jrelltlnne Wd gfzD faaliyet_ 
leN dtılıa - glYeniJoıda. Kea
~ oteritep hr9I ı1a bir me
yil \vdr, laele ....... dollneııım. bağ 
h .... insandı. o da benim gibi 
kalben •J'lll Jmllnl etmittı. O!ay. 
lar lrencJiat, ımo ft laenl'I ne 
tarafa ~eldllrse o tarafa giden bfr 
lnral üzerinde,, hariçten pek t.k. 
ıUr edllemlJeeelı de1'9NC1e. nlfn 
cahibi etmııtı. 0.eelm ba nlta-
1tan• ktlmal Mlıalarda 'har deft .. 
melerde, füat •ha ziyade su .. 
J~hlnde koHaaınıttı. Oaee 11111111111 

all, ......... illUeBdlrt'n lllr 11alh 
lehinde.. fakat ba umumi •u'h bir 
hayal gibi ac-p llttatea ..,.... 
......... ....wr.tirlia ..... 

ZWt - Nnf1ZV,H 9t 

. -
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Keder nir ayak bağıdır 
f1Pltk 

• '\ lık 
ı,,,U;; 
1 •Hık 

~ 

ABO ŞARTLAIU 

'l'Urltlye Ecnebt 
14.00 lh. 27.00 1 '· 

'2.60 • l t.00 • 
._oo • ıs.oo • 
1.60 • a.oo • 

Oar.eteye öoderUeu 
ltTrak ırcr1 ve.rllmcı 

e 

l,,ılldradaa ı; len b:lbcrlero göre i. 
1 C(pbo ;~ın hıu.ırlıkl ru fGall)etlo 

~ııı edilmektedir. nu nı kı;atıa bir 

ı.cnıucre clkonmuş ) 1) ooek vo 
t llladdelcr ltıınll wuvnkkııten 
t edilm~tir. lngllternıln AmerL 

ı. nrı bu müruı.ı;ehcUc unları 

~ı tir.: l\U\"\CU dmlz. &ilmtle 
t Cılllmnktool.r. G n lırrı;un her 

l kurtuıuıı ı.nmanııu l a.klll{)tumak 

iktncıı cepbn lmnılnınsı lı:tinl 
r "'1 n Japon ın ı;Özdi$il lio. 

1-0Uttcı.nldcrln bu olayı tolıaklaık 
~ tf:b1Lıncıerlnln tok &Uphell olduğu· 
tııı "<lrteınl!!, \C lngtfü • Amcri lıla.. 
~ l>e"Oekten bO.> le lklnc bir eephe 
t~Ya. nlyeUcri YO bunu boru 
ı. gibi ıı_.·~ ilAıur.dan ı;clctııecıek-

ııı ~-. 
lU ~ odettk bu habcrln ekııerl.. 

4'1r·t lcıııtu gibi kendi mllletlorlolıı en.. 
~~rlııı gt nn<i< Londrn ~ e \'a· 

~t 00 lttudunotlcrlnln ~npnınyn moo 
\ 

01dııkJan blrtır p;opagnndadan 
tet 

biı -Yılacnğt mu leasl1o Mirlerini 
'llılştır. 

llt 
t: l ll'AL'YA.N 'J1!iBI,tC.1 

ı\tı.ııt~ seJmekte olM iki ka. 
~ hirı bUyük zırbln rla lkl u.. 
~ıı g~ hlamyC!'llndn olnralc ıs 
'-tı l'ılıa 1ariblnde erlo"t'Dden k U uc • 

:tap; ~rı tan reler t:ınıfmd:uı gü. 
~ •e lti.ıltiıı glln takip edilerek 

'-~~ u.. Tunu ıırruımıb bam 
ltr l'~ \aJ'afmd3n hUcum edllmlş. 
~°'l>tı utaklan bomba vo piko u-
'İ!Jeı. dan ıınu lddl kuV\-etll ~-
lııı ııı.lxıhın U>ı; tlnclım ~ b:l. 

1, h kadar hirblrtnı tnl..1p ttml.ş u
't~ ~rlınden ha,-alınınn 1nglllz 
ı.... larıııuı lddetlı h~uıılli\n ile hL 
~.te t 

ı.. tınıllf'rlnfn ı:nuı.ıı.beı ini )en -
lllı!l~r. tı.ı krUVllJ:lir, bir torpido 

bı, ~."'- 4 tlcar t gemi ı ~bnlmı , 
tilr ltrtııı, bir uç:ık gemi • iki kru\"n" 
~ ~b.r rnnbrlp dort tlcnrtt vııpunınn 
~•o defa bomb:l \"e lorpıı isabet 
t~ t. lI:una nıtıJıarCbclerlııd lG 
ı~~llJ~ tayyaresi dUşllrUlm~tilr. ıo 
ı ~aıı tayyaresi üslerine dunmornı • 
ttt t.lul'1!t~tm bar.ısı ı urtanlını, _ 

'llır aı y ı..-um.-vıd nı, bir gnıp ku· 

)-... ~ııı v~ iki filo kumıındnııı kn • 
"'lır. 

Alüsyen adalarmdaki 
harekat 

<Bas tarafı 1 noide) 
Dll§man EUdemlıı doğusunda püakür. 
tuımuııtUr . 

Scldzincl rodu §iddeW mukabele et· 
mcktedir. 

Röyler ajan.ımım. bir haberine E:We 
her iki tarafın d3 znytatı nğırdır. 

İngiliz .havıı kuvveUcrlne mensup 
uçaklar Deme, Tan:ı.nto ve Glrttte 
Herakleonu bomootamıolardır. 

\'1'1, 16 CA.A.) - Libyada hare .. 
ketler birbiri ardına gelişmektedir. 

Akromn ötesinde Almıınlann G&hl1e 
vardıkları ve o civardaki lngf llzıcrtn 
sarıldıldan EÖ)1~1ttcdlr. 

\' :stngton, 16 (..ı\..A.) - Libyada. 
kum fı:rt.malo.rma ral;men §lddeW 
çarpı§mıılar dcı.-am ctmcktedfl". Tob. 
nığun cenup lbo.t.ısmda bllttln .Atman 

hllcumlan ger! ntılmı§tır. 
\'J~ 18 (A.A.) - Rotnel, kuvvet. 

lerinin bUyUk bir kı.smml robrug-& 
d.:>ğnı çe\'irmifUr. EigaZB.lada bulu • 
nan lngUlz kuvvcUerlnln gerileri ke. 
sllml§ bulunmaktadır. 

Kahlredc vaziyetin ciddi oldu~ 

kabul edibnektedlr. 
\'aşingtoo, 16 (A.A.) - Birhnke.m 

muh:ı.rcbesl unruıu:do. lnC"IUüer1n Al. 
manlardan ııldıltıan tanklar anunnd& 
Fransız Rcno fabrikalarından çıkma 
san model tanklar bulunmuıtur. 

VQ.§ington, 16 ( A.A.) - Bah
riye nazırlığının son ne§I'ettiği 
tebliğde, hasnra uğradıkları re& 
men bildirilen Japon harp gemi-= 
lerlnin savısı 48 i bulduiu SÖY': 
lenmektcdir. Pearl Harl>ur'da.n
beri batmlan veya hasara uğra· 
tılan J aıpon gqgıücrinin sayım 
şimdi 115 i bulma:'ktadır. Batı
nlnn veya hasarn uğratılan 
ı:ayrimubarip gemiler 123 t.nr. 
Teblü!rle, Japon ne.kliyatmdan 
bahsedilmesi, Japonların Alus
ven adalarına asker cıkanna ba
reketlcnne devwm ettiklerine a· 
üımet telfil&i edilmektedir 

Vaşington, lG (A.A.) - Amcıi.. 1 
kan askeri müteh:ı3SISlon Alusyen 
edalarına çtk3.n Jıı.pon bahriyesi
nin uğradığı yeni lkn.yrp1a.rın öne
mfnl ibelir:tmektedirlCl". 

General Amauld'ün Glenn. Mar
tin fn.11n1to.Jarma ~ekliği telgrafta 
hasara uğradığı zikredilen tayya. 
re gemisi, Ameriknn torpil uçakl&. 
n t:imfmdnn whim wrette YN'B-
13nnu~. Jnpoııla.rm şimdiki harp 
te en önemli sınıf obn bu kn.tago. 
riden gemi kı&.yıplan !tınriıin h<l§m. 
danberi şöyledi.l': 

6 gemi muhaldalk olarak, ba
ttınesi muhtemel olanık batmış. 
diğer biri hıısa.m uğnunışt.Ir. Mü
tehnssıslamı tahminine göre la
ponlar muruı.samata başladtklnn 
zaman ellerinde ibu gemilerden 9 
\•eya 1 O ta.ne mevcut bu.3unuyor
d u. MütehOS3Isl:ır bu nılmmla. 
nn doğru olması halinde Japon tnı. 
pamtorluğunun deniz kudreti son 
derece azalnuş o'laeat•uıı ve bu ola.
Ytıl stratejik ve diplomatı1c 63.ha
da önemli neticeler vereceğini i. 
l~v" cdiyol''nr. 

\.afırl\.DA V.AztYET: Diğer tar:ıft.."Ul bu Amerikan 
k •• _ ıı:ıuvn.ffnkrletleri Jnponl:ınn elin-
~ ~~<m btldlrlldlb'1nr ıriJre 1ngl. elen Attu ile Tis'knyı ge'rl alınnğn 

""1-tlert Almıınlnr, kroınanm memur Amerikan kuV".·etlerinin bu 
'' Tobnığ'Un ıeo ı.nom trc vnzif:~i Yerine getirecekleri kn-
:\ıll!ıa btJ ı.:arblslnda dtırdurrnnşlnrdır. noatin1 ııYandrıırnaktadır. Bu ada.-
~"-r nıtlUıl,'J bir lrunı fırtınıısı lamı stratejik önemi gn~·et bUylik 

"" d 1 le..- tUr. Bunlat-. Dutclı-H.:ırbour ile
0 

"ttı '•m etmeı..;ec!.ır r..oıne ... eli 
.. ~a nt'fes aldınlm:u~lctadır. Vla vosto\ lll"aı!ındıı. ynn yolda 
''-•:atı buluıım:ık+.adır ve Japonlara Alıu>-
~ t bU~ ı:otln sn\'a br sonun il S"bi 

ııı:ıı· dil ka e 1 ryıı arn:ruıdaJd h"vn mu-ız taıırru7.lannm pU rtnı • '-d .. 
tı ı · vnS313Sllll tt:•u it etmek imklnrnı 

4ıti-:ıı. nglllz; tııııkmnı tabrl~ edil. verecektir. 
tUıı 11. lnglllz. ~~m dU,uriil • .Amerikalı:.nr, buna mukabil bu 

l 
ü lıtldinDP_ldOOlr. Dlğ r tamf • 

""--·tat adalarl aynı muvn.salnyı temin için 
ı.~ ~'tılı Qrdulan b:ı 1.-uın!md:ınlı'"' iskele obrak kullan:ıbtlirier. Bi. 
lıtGa bir telıtl~ 1Jf'5rctmı .. t1r. Bu tff>. na~1e)1ı muhtemel bir Jarıon • 

'.tıı ~ 1 deniyor: ı;:ıuu vukuu 
ı.. ~ "baı rı:ı\n dli meslndcn sonrn Sovyet :ınuhS33JDS-cq nda bu 

I<..rips 
diyor ki: 

Hindistan 
Müslüman ve Hintli 

bölgelerine 
ayrılmıyacaktır 
Biz Rfn 

strateji 
den 

standa 
e epler

lıyo z 
-<>

Hindiıtanı bırakır•ak Çinin, 
Ruıyanın, Amerikanın atin 

tehlikeye düşer 

Londro. 16 (A.A.) - Ktips Bri
tnnovıı. Ajansına verdiği hususi 
bir demeçte, kon.,""l"enin Hind müs. 
liımanl:ın tnmfmdan :ileri sUrülcn 
tc:rncnnilori yerine getirmeğe il

made oldıığunn ve mibılüm'.llllann 
bu suretle eyalet muhtnriyetino 
t:ınhip olahl!eceklerini söylemiştir. 

K:rips, Hindistcınm mUslilman 
ve Hintli bölgelerine kıı1'iycn ay. 
nlnu:yncağıru ooylaınirıUr. Bunun 
sebebi, şudur kl, bütün cemaatler 
)".elli ana yasa Uzer.inde mUza'kc
reye b:ı..,ıadik.ta.n sonra eğe?" Hin
djatan ittihat hnlhıde knlirsa.., bun
dan fevkalAde bQyWc iktlsa.dt ve 
içtima! fayda.lar elde t"tmiş ola. 
cah'flll anJıyac:ı.'.kl:ırdı:r. Bundn.n 
b:ıS]m Krlınt, kelimeler 1.lrerinde 
kuvvetle dtmu'ak u sözkrl söyle. 
mişth-: 

Hindistanı ibarp ortasında ter. 
ketmea:niz !kat'iyen bahis mevzuu 
değilr1.1r. Bizim HiruI:stnııda. lkal
m.nmızı Amil' buluruın sey, l'mper. 
\'l!Ust flebepler değil, strntcjik se
lı~ !erdir. Hindlst.nnm ~im için 
'\e mUttıefiltler.imiz ~çin çok büyUk 
.bir ~ '\-ardır, Ve Hndistnnı 
timdi tcrkcdccıck ohr?E3k, onun 
başına. geleceik ıo'Wı Akı"beti bir ta
ır:ıfa. bırakalım <;bin, Rusyanm 
ve Rirl~ Arneri1i..'lllm !ıtiElni teh
Ji'keye lkoy.ınuş olUl'\12 • 

Libya da 
L<mara,, 16 ( A.A.) - Ameri

kan hava kuvvetleri Alusyen a· 
dalan mmta.knsında!ki Japon fi· 
losuna hfilfi. darbeler indinnek~ 
dir. Vaşin-g"tonda neşredilen res· 
mt bir tebliğe r.öre, 5 Japon 
harp gemisiyle bir nakliyesi 
lwıara uğratılmıştır. Harp ge
mileri 3 kruvazör, 1 muhrip ve 
1 gam.bottur 
Japonların.karaya ~rktrklan a· 

dalara mütemadiyen hava ibU· 
cumlan yaoıhyor . .Amerika ava 
kuvv"tleri kumandanı general 
Arnold, torpil taşıyan bir Ame
rikan tayyaresinin bu sabah esas· 
Japon filosuna mensup ~ir tay· 
yare ge:miine tam isabet elde 
ettiğini ve bir kruvazörün batı· 
nldığmı bildinniştir Gt'neral. 
harekatı muvaffn!nvetlı taS\·ir 
ediyor. 

Londra, 16 (A.A.) - Tokyo 
radyosu ilk defa olarak Midvay 
deniz muharobesinıdcn bahsede~ 
rek bu kavıplar hiç de hafif de· 
~ildir demiştir Bunlar Jaoon 
donanmasının uğradığı ~n bU· 
vlik kayıplardır 

Vişi, 16 ( A.A.J - Tokvo rnd
\'OSU, San Frnnsis.1-:o tipinde bir 
Amerikan kruvazörünün batml
dığınr bilBinnektedir 

"'111)-a M!ılaro. sabiP olma.k gerek JaJ>Otı. 
~ n 'a m 3eoı sanı: ı ımnıı lar için, gerek Ame~hlar !çin Gar'p bir iddia 
~ llıntan mntoo.klp dlhrn:m kuv- nvm Jerecede önemHfür. i 
~ l'hıın hlrblrlncJrn nynlnm..,ue ne.. --o- Ekmek fişlerinin fırmeılardıuı bir 

'~ tir. l.Ulhı-er J.tl\~l!tl rl Alc - Yunan çeteleri ınorkezden tescmım edilmesi Jınkkm • 
l' \e "\'bbalilb!l., klyı yolnnu eç daki wnılUn tatblklne dUnden ltlbıı • 

~ ~ ~ kıyıya ulıışnu ludır. ıı:ıtı· 12 ADADA ren P'nt1h kazasmdıı dıı b3Şlıı.nmı,,ttr. 
~I n büt1in büyük crn~n bir - Şimdiye kadtr Beyoğlu, Eminönll ve 
~ ku tılm bu u~trt.ııdrr. A. ta Usktldar kaz:ılarmm fişlerlnln mer -

' ~r v hnrp ınnız.cmt'6ı mildnn 10 ta yan bO DD kez tetkik btırommdan 81!.yunI ya.pıı _ 
~ p edllmıl3cccl nl bettt'dlr. tabr·p 8 tiler maktnydı. Bu sureue bu kamların 

\ ttı~ t-Obllı";rt d mııhnrebo hnldnn· ' fırm.crlan !i§lerını 250 §er f1şllk tnb-
~ bınUtınatt wrlyor: Moskot>a, 16 (A.A.) - Mos· loııı.ra yapı~tımrak vermektedirler. 

dettlblr çnrprsınn dM ın etmek. kovada · söylendiğine göre, Yu Falih Jcamsrnın da aynt pren.slpe 
' :n~n Gnmın ı,;ıluntısıncb nan cetelcri son za.manlarda 12 bağlanmam mUnıı.sebcuıe !Jlmdlye kn. 
1tıt, lttıvveuerım1z.ı tecrit için Al•ro. adada, Lcros'dn bir defa da 10 dar Fatih kazası nnlılye bllrolarmda 
') "-ıındakt mc\'7.llr.rtmlm tn:ır • dan fazla İtalyan botu tabrip sıo.yüıp tescllUm edilmiş olan ve bunn 
\ıı ~lerneo.rtecıır. Muh!lrc-oc yyal etmirlcrdir. göro frrtnla"'.11. un verilen uk1 fişlerin 
"tı ::ı Irrı~ hr. Atm:ınl!ır tın:ıle doğ. 12 nda cpbanlariyle balıkçıları tesclllinlfi ele yapıltnI§br, Yalnız, bir 

~·-clı &puuo 1 tıka.metinde taıır. İtalyan kttnlnnna. s · sık tanr- nabiyentn iaşe bUrosundakl fişler bu.. 
ı.. ~ seyyar ktJVVcUcrlmlr ruzlar yapıp sfüüılannı alan Yu· ıunnmıı.mqı ve fişleri farolerln ycdıgt 
l~l!J> tıkomotlndo d[ nınn gcrl • n:ın çetelerine iltihak etmişler- gibi garip bir iddia krl sürtılmll§'ttır. 

11 laarmrlnr ~ pm:ıktndır. Dllş. dir. 'Üzerinde suiistimal Dıtimallerl top • 
"1.:'. t4t1 dem doğu ı tllmm tinden çı· Londrıı, 16 (A.A.) - Lyon rad- 1Mllll3 olan bu f!§lcrln mubo.fo.zası ıa.. 
',~ ~ ntılmı tır. ._, ı.ır.tnct tngt. yosu, mareı;al Petenin iktidar mev. r.mı olduğundan lılJle Mr ftltl 

....._ tlddetft ıauıp1ık rnız küne gelişinm 2 DCl yıldönllmtl gth1ıım .. eırtedJr. 
' ~ muh:ıtthf- ı:cn me1M11\e müna.scbctlyle çıını.a:mba gUnn r::ı.d- A'lb.kndıır mll!ettl§ltt işe el koymuş 
~.-~oyrn:ı1 için gere! ıı tedblrlrr yodn bir nutu~ vnreccği.nl bfldir. ve ehemmlycUc tahkikata bn§13Jlllll6" 
~ . w. ~ .,, ~-

Sivastopol muharebesi 
(Baş tarafı 1 nclde) 

yor. Rushr ba..zı :noktalarda kar
şı hilcumlıı.rda bulunmu~lardı.r . 

Slvnstopola miltcmadlyeıı hll- ı 
cum ediliyor. M'Udııfilere ysrdan I 
etmek il.zere Rus Karndenlz filo. 
suntlan kuvvetler J;Önderilml~Ur. ı 
Bunl:ı.r nğu- toplariyle BıılrkJnva 1 
tepelerindeki ağır Abnnn bıtnr- , 
yalanm dö7Uyorbr. Mo.skovn. rad
yosu Rus :ıxılıriye askerlerinin sn. 
.lıil boyunc:ı birlraç ııoktnya akın
lar ynptrğm: bilclirlyor • 

' 

Birbirine benziyen inıan yüzleri birbirine ne ~ 
benzerse, kabiliyetler de birbirine o kadcrr ben.zer; )l'llMİ 
habili;ytler aTtuında da o kaılcu fark vardır. F ahat liiz..bir 
an için ayni kabiliyette iki İn•an düfiinelim. lkiii de •
bahlcyin işleri bQ!ına gelmi§lerdir. Y alnı% fU far:kla: biri 
11e§eli diğeri kederlidir. Nqelinin o gün kederliden dahıı 
;yi İ§ yaptığına inanınız. Nqe muvaflakiyetin Acınıçuı, 
kederse muvallakiyete bir adım dahi arttırımyan Bir o. 
yak bağıdır . 

\1sl, 16 (A.A.) - Sivastopolda, 
Ahnanla.r R~ln:rx een.ııp kesimin
de birçok mUsUıhkem mevzilerden 
atmışlardır. Piyade, Rlls 'lllti.dafa:ı 

her akşam 
hat1mdıı bUytik ibir gedik nçıruığa (Bn tarafı ı ne.ide) 
muvaffak olın~. 

SOVYL<9.r TEBLtGt lnn i~ 415 kiwmetre uzaktadı" 
Oradnn da Hazer deniılne kada 

Londra 16 ([Cndyo 8,15) - Gc. nnt·ak JGO ldlomctrelil~ bir me 
ce yarmı: ~:OOkovada nc.e;rcdilen fe kalır t<J 88 \'unkers tfpinclf 11 
Sovyct tebli~l: .Hnr«to! mıntn'lın~n 1 uç;ıklar itin yalnu 40 dakilrnh 
da kuvvetlerımız dun dilşmnnm bir yolculukt.or 
piyade vfa~nk~:ıa y:ı~~ hU- Almanlar Sh~topohı ele ı:;~!ı 
cumlan ~tir. Duc;roo.nm mcğe muvaffak olurlarsa malzcm 
180 to.nk; ya. imha edilmiş yahut ve cephanelertnl Odcsadan dctıi7 
has:ı.rn ugra.mışt.ır. • ~oliylo scvl<ctmek tmkbmı buln 

Svn.stopol cephe!ın~c setin :nu- c·nldıırdır. Çünkü Odesanm 07.."11• 

lı:ırebc-ler dev:ı.m oclı~?1:· ,.,Diğer lığı üç yfü: hllometre bfle tleğiltliı 
bölgelerde durıumch degısıkl it yok \"ülna Karadenfade bir Rmı filo., 1 

tu~l 1 \ardır '\e bu filo ez.ilmi dcğiltlır. 
. ş, 16 (A.A.) - D. N . B. A. .\Jnıanl!trn laı.111, Kıı.radcnlz hfı.ki
Jansmnı bir tclgmfma. göre. Rus- miyeti Um; donnnmasmd clrr Böv 
Jar ~topoln. bir asker çıkn.nna le olmakla benıber İngiliz ~ kci-i. 
h::ırc'ketine iknThttnYı""lnr fn.'-·t •-o · ' • raya o. l'3.k IOO ""':...., ,,...<L <K - nıUt~hassısı Odesa ile Snııstopol 

;}l • mruı.ga muvaffak ol. arasmdalti ".htıds Ru don:ı.nması. 
madn gerı tıl~ ....... ,1 hl 1 " l'---M ih 

I..ondra 16 (A A ) _:_ y rk • nrn .,u~ u r goreb aeı.."'C&>ne • 
• . o shıre t" ı ·--' n;~ ,... b , __ 

Post ga-z:etcsinin muh:ı'bfri 13 ımo 'c:.nıuyor. v .. n .. .ı u aı,.. 
a.ktad • şun n )olculnk esnasında Almanlar nak. 
~ ephır • • d K d . d llye ~Derini ~larm himaTe-
. us c. e.sm e, ara eruz en si altmda yoıtıyabUirler. • 

gn:naı denızlne k~~a.~ huır.malt f~ ıste lngfllz,müteh1L~~mm fik-
:ıli}m v:ırcbr. Buyük ~lman ~na:- rinee .~lnıanlsnn İ\utftpolu zapt 
ruzunun Done~ kesimınden ılen için bu kadar fedaklrbk yapma.la 
abln~ğt muh~Pldir. K~nsya. rı böyle bir mnı..~atla mın edile-. 
ya d~g~ ~apüdruı hUcum aka.me- bilir. Aynr z.'ll1Ul.nda Leningradıı 
te ugro t tnn l"Onra Almnıılar bü~ ve loc;kovın knl1T b"r taarruz 
tün gııyretlerini buntya ~evi~. hıır-'·"tı· k"lnmanmı ~tma.~ı da 
lerdi .,."' • 

~· r. sto 1 k 1 sind h • • ......c.. anlıı~YIJ1' hfr hale ~Jnnl~ oluyor. 
.. ıvııı po a e e er ıt;;=.;;;ı Manmaftıt hu ütale sad bi 

clinde lbirsi!3h lbulumn."llrtadrr. Ko.- tahmiııdmı lba:'ct ol~uğu ı;(: bon~ 
amhnn elinde bile ~1 bombalan dan sonr.ıkl v ka i fi <1 • 
vardır. c .. e ne • erece 
J>O,iEÇ BfRJ{ı\Ç NOKTADAN Ye l.ndar te<~yyud edeceğinı boki<' • 

GEÇİLDİ mefe ihtJ vardır. 
Vlşl, 16 (A: .) _ Von Bock Hü~eyin Cahid Yal~ 

ordul:ın Ha.rlkofu ~en kmknç Atatürk Müzesi açıldi 
altına a.lımş dlruı R~ kuvvetleri
m tam:mı.cın .bnhıı clml§lerdfr. 

Doncç nehri tbir1aıç noktadan 
geçitım tir • 
Vaşington 16 (A.A.) - Almnn. 

lar Harltof kes.lıninde bir noktaya 
mUhim miktarda km-vet yığmışlar 
sn de gedik nı;mağa muvaffak 1). 

lam.anı lıı.rdır. 
l.E1\1NGRAn MUHARI~nJ;st 
lıondm. JG (A.A.) - LPrung

rad iki gündür !knrodnn ve deniz. 
dC'n hUcuma. uğr:.un..-ı.kt.-.dır. 

Avrupaya ilk tren yarm 
yarm akşam gidiyor 

(Bıı~ tnnıfı 1 nclde) 
lren munnkalfı.tı başlamış olacak· 
tır. Köpriilerin tecrlibe ve teslim 
işi bitll'Jştir. Teslim heyeti şeı.,. 
rirni?.e dönmüştür. 

llk !IStanbul - F....dirne treni de 
varın sıJJbalı 8,35 de Sirkeciden 
hareket edecektir. Bu katar Trk 
vndald köprüler yapılmadan ön· 
ce Uzunköpriiyc kadar gitmek
teydi. Yarından itibaren her sa· 
bah 8,35 de şehrimizden Edirne
ve bir tren kal'<acakttr Bıı ka· 
tar, dahili trendir. • 

Tarif ede dcğişikli!c yaprlması 
mevzuubahis olmadı~na göre 
dahili tren her sabah Sirkeci ga
gından 8,35 de, Avnı!,la. treni de 
her akşam 21 de hareket ede
cektir Köprüler ynp1ldığı için 
A vruoo Yolcuları, Baba eskide 
aktanna vapmıvarak Svilingrad 
\"oliyle Sofyaya kadar gidecek· 
ferdir Avrupaı yolcuları Sofva
d~ aktarma ya"Oacaklardır. rııür
kıye - Avrupa doıYru katannm 
ndı (Direkt Orvan) dır Kcıt<ıT 
Avn.madan şehrimize he~ sabah 
6,50 de 5clmiş olacnktır. 

Öğrendiı?imize göre gereı, kö-p
rülerin açılması, '!'e.rekse iik Av
ruua katanrun hareketi dolnjyı· 
sivle merasim vap1lrnryacağı gi
bi şehrimizden de Trakyaya he
Vet gitmivecektir. 

Teşekkür 
Sevgili oğlumuz Mu:ımmerin ve!atr 

dolııyuılle gerek cenazeyi! gelmek ııu. 
retlle ve gerek telgraf ve mektupla 
taziyette bulunmak surcUle bUyUk a.. 
crm1Z& l§tlrıı. keden akro.b:ı. ve tanı • 
dıklnrmıza nyrı nyn teoekkllr etmeye 
kederimiz mani olmaktndrr. Muhte • 
rem PDıterıızde te§ekktlrlerlmizl lb • 
llt bu)'IU'm&nım •}'l'U&nmaıta rtea 
ec'kırlz. 

Ş,iallde Hnlaskftr Gazi caddesin. 
de Atatilıık e\inde belediycec tc
llis edilen Atatilrk milzesinin dün 
öğleden 60Dra 17 de BÇt1rş ıtö. 
reni yapı:lmıştır. 

Bu törend<ı vali ddktor Uttıi 
Kırdar, Örfi İdare Komutanı ge. 
neral Sa.bit. Noyıın, merkez komu
tanı, Ünivemite rddörii Cemil Bil-
el, askeri Cl"'dn, belediye ıneclisi 

aztı.hrı, gautecller ve lkala.bahk 
Mr halk kUUesi lhru:rr bulunmuş • 
tur .. 

Va.li do'\ı:tor Lutfi Kırdar miute
yi o.çnrken bir nutuk PÖYlcmis v .. 
ezcilnı!e de:niştir iki: • 
"- Dc\'letiınizin b:ınisJ, milleti

mizin kortnncıı;1 Atatürhün büyilk 
L'ltfklal ,.e i tihlfüı mücacleleslne 
ba~lnmak bzere J fi mayı" ı 31 'J fo
rihlnde t tnnbuldan aynlrp • am. 
r.nna ı:ltml olılui;ıınc elhf'tte ha 
trrlnrsınr7. 

Ataturk memlel>ctin \C t.arihi
m17~n en lcaranhk gün~rfnde, Srun 
~urıa hııreket. ~tnıcdcn e\'\·eı t . 
truıbulda bu e\<le otunnu hı. \'e 
\atanın kurtuluşunu temin edeccl< 
milcnclcleyi bu e\ ele J.ararlMtm:lı 

nu itfbıı.rfa ı tar.bulun en~ ere!: 
li mlizelel'.indt>n hiri bu~n zlyaru
tinb.e oçılm:t;na olan bu 1..-tiçiik bi. 
andır. 

Bu mlizrdc 1t"ı:lılr ettiğimiz mnl. 
v.eıne, buglln iftin maale ef azdır. 
\re hlidi enin nznmeti 1Hlf"1'l mcfa 
nshı kifnyct ctmlyttek ınohlyeUe
dir, Fnknf AfntUrI,ün ıı -;.lrğmda 
yalanında bulunmnk ,.e ona ajt Ita
hralan foplam:ık erefiııl kazan 
mı kimselerin it iınnt ile beldedi." 
ğimb~ yardıml:m mflzembi 2rn. 
gfn lc!ôf ireccltt.fr. 

Bliylik Atatiirl lirı \fı!rtiylc için
de otunnu" olduğu bu lıinayn gf. 
nrkPn lmd ı btr zh'nt-Nln nılıuma 
~ctlrdlğf OIITTm lnı~Uh'll hl e<liyo. 
rum. Ve sizin de nynı Jıj<;Je miite. 
ha !'iİ<; olclnğnnu1fln.n şiiplıe ctmt
yonım.,, 

Müze iı:inde blr odad!ı AttUrkiln 
Tobruk, ~knle. rıldtnm oldu. 
lan ve mf11i mücndele devirlerine 
&:it hatıraları te~ir edılmektcdir. 

Diğer bir odnda bir temmuz 927 
hı.rihinde İstanbul hıılkm:ı. hitaben 
Dolmabahçe Sar3ynıda irat ettik. 
!eri nutlcun t~ Uzeıinde hfıkkedil
miş b:r sureti gö9terilmelttedir. 
Bund:ın eonra A taUlrkU Oniver. 

l!itcde, balk arasında, Yalovada 
ve Gülbane parkında görmekteyiz. 

Milzenin :ikinci lkatnıda bir oda
da SelA.niktc oıtlm!uklan e'fin yal
lı boya bir resmi bulunmaktadır. 
Aynı odadn Emmım ve Sivas 
~ ...... _. .. 

lstanbul lln1vcni1tes1 dlf '4 ' AT 
fıı.lı.Ultesi kcymeW dOQenUadllı1m 

doktor Ahmet Safi Edinin c:m:Dıılltılıll 
g1lrıU ltıılb ooktesm.den ani~
fat ctt\Ainl teea.lllrie haber~ 

Doktor Safi bQWD gcnçlrrlmfı:M llL· 
mune olacak bir §01.-Ude kendi bld-t 
n1 yctl§Uren mnat.eana kııbm~. 
mlzden hlrbiydl. D~ tabe.bcU mektııL 
bbıi ikma.J. ettikten .onn. ~ 
memlekeUmlzin muhtelif yeıiodıMle 

hizmet elmiş \•e lmkt\nmı bulur but • 
maz mesleki sahadaki bDgl ve tecrtl • 
belerinl genı,ıetmck üzere Am~ 
gitmJ,,Ur. 

Amerilmd btr tara!Uın ratvıımne 

Kotombiya Univerıılteslnde denm e
derken diğer tnrattan dllnyanm e11 

btly1lk dl§ hnstalı'klan kll:cikleıindm 
blrt oıan Rocherııter Klinf#lnde .t&j 
yapa.bilmek imkAmnı elde edebiDiş. 
tir. 

Gerek burada eld edindi~ UıcrGbe. 

ler gerekse mütemııdl meslek! b!teb. 
bQalt eayeelnde az zamımcb memle.. 
kettmlzde dl§ hastalıkl:ın O:lertllde 
bir otorite olarak kendlsfni taaıtme. • 
p muvattak olmugtu. Unıverslted • 
ki doçentlik mOddeti mrtmda d!R'kt. 
lüğll, bilgi '\"C gfilcryıbll ile genk 
kıbelcrlnin gerck!e ar~ 
hllrmel ve muhabbcUnl 1lzcrlnde t.Gp
la.mqı haıılalarilc olan tcm.ıı.slarmd& 

i8e, §e!kat ve hıızakaWe bunlan bal. 
dlslne çok srkI bağlarla ıbag'llllDJI ba.. 
lunuyordu. 

Vatanma da.ha çok bUyUk hizmet.. 
lerde buluıınbllcceğt bir 8111lda bD)1e 
nnı otn.nı.k a.ramızdan nynlmas ~ 
bılmıız bir kcıyıptır .. 

Kederdldc a.lle \"C u~ 

candan tıı.;tyetıerlmlz1 8UUA~ 

Ve t 
Matbuatın eakl emcktarlanıııaı.t 

mUrcttip Esatm dlbı ak§am '2~ 
nn teessllrl~ öğrendik. Ccnar.eai ba -
gün 6ğle üzer! Fııtih Haydar eedckı8S 
:Bıçakçı Alft.cdo!n ooknğmdald mn .. 
den kaldınbrak öğle ııamamnı mOte· 
aklp cen:ızc namazı ktlmarnk topra • 
ğa bırakılncaktır . 

Merhum emekli deniZ yUz;ba§Jlmm.. 
dandı. Uzun yılln ve billuı.ssa Umuııı1 
hıırp mralarınd de.nl.z matbaaımım 

mürettiphane kı.Bmı iliğinde 

muş, sonraları •'Vakıt,, gar.elestnde, 
Akpm mntbnası k1tııp Jruımmdıı, V 
kıt ltitap kısmında ve fnhlB&rlar mst· 
banmnda çıılışrnJi, kendiıı1nl herkeı8e 

sevdlr:m\o, 1)1 ahl~klı ve • mt!sl•ln 
ehli bir R ta. 

öıtıye rahmet .geride brraktrktarma 
sabır dileriz. 

ZA rt - Ka.aımpap nll!us memur. 
luğundnn aldı~ nüfus tezkerem! zn. 
yi elUm. Yenlslnl all\cajtlmd::uı e.skisl· 
nln hlllrnıU yoktur. 

Maarif matb3MI f'Jlt ati.il e&iıı 

Fetlıl Ertanh 1329 

mn ve Türkiye BilyUk Millet Mec
lisinin top1a.nlısmn. :ıit ye..zıhr güs 
terilmckt.cdir. 

Ei>edt Şefin c:ımeknnlar içnidc 
Sivns ikong~c!e giy:!iği ellıl~ 
ile kalp:ığ: ve &ıkaryn mubarcl>e
ei cenarunda. giydiği elbise de t.eş
hir olunm:lktadır . 

:&s1tn bir odada Atatilrklln baJk 
ı!Jlık, lnki.liipçılık, clevletçllik, mil
liyetçiUk ve la~"klik umde1crinc 
ait vcclzclerl ayn ayn pe.ııalarc1a 
gayet muntan.m btr l')illle lflılte. 
~. 

Dil iDkillbmm başında ~ta1flr
kün cijijmiftlı at el JUilMI • J!lıe-

Mllıım 8. 2 t 'mat ••tlrlnı 



ır ey en lstanbul l. 
~' ICr\l{LAR adamnkıllı b:ı.,~ia.dı. Şehirde değil, sayt~eler

t..I de b•ie terltyoruz. Hem nasıl terleyiş, buram buram. 
San ... l{ı öb 1\ tn mda imişiz gibi her tarafımızdan zırıl zml 
ter bo nn.ıyor, 

&Un , ortnhğt yakıp kavurmaya bglar bM}ama.z. halk, 
caddeieıe kıı kalı c.erine, deniz kenarlarına hücuma başladı. 
Bu ı., ıw '~hrln ne kndar gezilecek, eğlenecek. yerleri ~·arsa 
he;ı · hmcclıınc d::>ldu. İnsan nereye baksa güul, sevılecek 
bir m .. nz:ır y·a hatij a§ıror. 

:Wtanbulun Ju::ngi tarafı, hangi köşesi bir eğlence yen 
de.ı;ıldır? Sur'aım !rinde ve dışnvia. her hangi bir açıklığa. 
grdllllı'C gtchlsln, ornlc.rda da çimenler, g\l7.cl kokulu çiçe'ıcler 
aUsildUr, Deniz kenarlarında başka bir hayat vatv\ır. 

Pazar günleri, Eclllr ndeta ayaklaıırvor: ktrlara, Adalara. 
Boğaza bir akındır başiıyor. Dikkat ediyorum, ihtiyar, genç, 
ed<ek, kadın, herkesin elinde birer sepet, birer çanta var 
nevale nnbarlarıl .. 

Çirozunu, ha.şlanm11. yum· ı · asını, domateelni, hiyannı, 
peyıt!rinı, kfraztnı ve rakı §İ§esini seoetlerin.e, çantalarına: 
~rlc Urcnler, gizli bir §CYler fısıldayan reçine kokulu çamla..
rm allında, tanbur ae.siyle gUlen kıyılarda, ince, u~n scdefien 
andıran mart larıı yarun açılan bir goncl\ rengine bUrOnen 
i6k.lere bakarak, mahmur ftğaç~ann ve uuık çiçeklerin kokula
rını toplayan ru~t\rın musikisini dinliy~k eğlenip güHlyorlaT', 

Yalnız Boğaz, Adalar, Çamiıca, Yeşilköy, Pendik vesaire 
lfbi yer'er defıl, Hürriyeti ebediye tepeei, Mecldive k5yil 
t&ra.fla.rı, Balmumcu, Ktlfrthane sırtlan, m.ırlulur, vamaçlan 
gibi yerler de "iğne atsan yere düşmiyeô"'k,. bir halde ... 

Gelincikler, papatyalar, mineler ve daha b~ olr ~firlO kır 
çiçekleri arasına e~ri)Ulp uzanan saçları dagıntk, 1nce ba~ 
örtüleri dal{talı, dudaktan mUtebef!sUm gölge dolan ~teri 
süzük uzanan il!hi ve sıcak genç kızlar, bu canlı papatyalar, 
~yırlann ü5tünde bUlbUller gibi cıvılda"\IP duruvorlo.r. Bazı
ları ağaçların gölgelerine sinmiş, kuytu k~r-0 çeltilrniı,' e_r. 
ak.ıJunm mnvl gölgeleri etnıfı sararken, :kalblerlndeki aşk biıl
bQfQ dile geliyor, sevgiUlerln dudaklanndn gül nefesleri erlyrır. 

So.lr o'saydım, size, bu gü7.el manu.ra.yı bir ka~ beviUe 
tasvir ederdim. Pokıı.t ne yapayım ki bu işle bir türlü Ulfet 
edemedim, Anızı şı}ylc böyle bi!dl~im hnlde... Parmak f1'ine 
de bh." tUrlU nlı..ssmadım. 1şi ehline bırakmak daha muvniı1< 
değil mi? Fo.kat ''ehil'' dediklerimiz veyahut oy:e r;annecm .. r
Jer nazffiı 11. ıuunı bozdular, nilri merdlvenlc~tlrdiler. 
Bunlarda.'1 bµ.yJr umulur mu?,. 

F..amuım :feyxJ !Amr.ıtır b:Wtin bfl4il:1ere t'e~mttk, 
Nolurdo at tar lrlr az da pir r;mıfın dcğııelc, 

Ll !ll nnunı boumı tur bU r ıntlln bir riirll gllıkk. 
Aruııtı F'Ucrettn dlbası astara dönmn,tor, 

I..AEDRI 
41ftt:W 

(Balta.rafı 2 ncl<le) 
(lun kaptı, nere ı olun;~ \'\icudu. 
ma vurm:ıta ha bdı. N ıh ayet bU
tün ap:ırtnn:ın halka bir olup beni 
ellnden kurtardılar. Yoltsa mutl:ı.
ka öldU~htl. Ru yüv:len hafta. 
lar~a hasta yattım.,, 

Ve nıahkemeye btr ktlğıt mntta. 
ruk: 

Hem cezalnn<lın1mnsını, henı ete 
tazminat \ermcc;lni ;!';tıyoml!l, J\n , 
ran için smf ~tf'<ligiın ııara1ar da 
~u llste<l~ )'ft'1.ılıdır •• , 

No. 6 Çeviren: M. R. OZGEN 

Japon filo homu· 
tanı anlaııyor 

H .. ' ucum .... H .. ' JC~m , ... 
Sne'dln aıözll"rlni hafif blr f:t\i. 

mm eylıle ı'linl~·cn urlu Cemal infilaklar. inli/aklar ... dumo.n bulutlGn, alev datgalnnnı, 
atra ı c: 1 gemiler etrafında yü/ııe!en su •iitunlıın, birbirini tolıip 

- Yalan sö)llY be!? re'i<ıt Dtyc ediyordu. Böyle kıJ.'amet koparken bile, nlttımda sülrUt 
her se;•ı lnkl\r ~tmloı, hk benim devam ecliyor, Amerikan topçuıundan eıer 
gibi bir ihth'nr, fiil koen ndRntr na. bile oörünmüyordu 
ınl döger, dı-ml tJ. • 
Da~& JJavgnnoıı olml\k Ü'1.ere, Kil AMET Jadun: Bunlar, bWm, hllHltl tfp. 

hiltun fi!\hı'tlor ise Oenınl at'tlnın !'"" • ~5 •-kı' tıı.htelbahirleriml.ıı. 0-n•Uen • if · "ıom, tam eat '7 yı a. gf''.:C, '~ ..,... 
!=;addi do\dUı:tlnll, ancnk ki . r l'irl Harlıur Uz~rinde bulunuyordu. se111ı:yo ruın:ıffak olmuılar, IJire.-
,.~ tehdit etmP<l'~:nı siiylemi Tayyareler, muhtelif irtiralan.!ıı ı urn.-ı hulı~ gibi a\ lnrııuı <luAru 
lertli. 1 uı;u~ul ol'{lu, O nncla, megnforınm. &lizülıiyortardı. 

Nefü:ed" mubalceme karar l~n I aa: Hücıun ı Hücum ı Diye b!\~ır Hu :tlfjer lıhi il< toJtte balılrleri, 
ha!lka bir güne bımlnl<lı. clım. Ty,•arel.3r bir anda, birinci bir ımaç gemi g ti?11i , tlt.n'~e ln. 

Nlll llT ŞAZt I se.rı harp geJ1liİeri Ü2.orinc ~illi. 1 ıHrrnbLi. Bunlnt•, tıırer ııltinı fod_a. 
...-------.· ~~· .......... -~ lcnlll. Zırhlı1ara ahlan bül iik ~aıı· iıd) clllçr; ı:Unkü hep i de, dU~rna· 
f ::: ;; riı:!: o ER t 1 bala rUltUl"l t • - Dm bir me11nl i ile denmn dlblnl { ~~Ç K H1'JIERL ı d~1~°;:rdu:.n gu l ıw erını iJ<ıyln}l\crirler ll, Vaıifelıırinl )r.p 

Nihayet havayı, bo 1uk bir g1\ hl:tnn "onrn <la lrneıp lrnrtulanı!lM. 
* Emekli ıı ı .... t'kll.rlarını bn. rUltu kapladı Anladım bombal r lartlı, zira, tAf!}'llbll<likierl b"1ıln 

rmdırmak üzere su eymanıyedeki tıb hrde!ierfoe i. nbl't efmt' ti. Bir u \ c y ğ uck (tr:cl•. 
talebe medreııcs !td tesis edilecekUr. bütunu, pek yUk eklere uzanırlren Göri!)ordumı Oklihooıa •mıfm
Yurdun sUraUe nçıt'lln.eı lçln gereken Ok4ihoma ınnıfınd:ın bir harp r;e. iJım ol:ı ı zırhb, )ıtV•" )'&\'ili ~
tamirata tın,,ıanmı§lır, llJiııinden ı'!mnanl:ır fı ıarı~ordn: )ordu, Ondan, İ,)"M yni daJgı, 
* Beyazıttnkt Remsi Zlyn ve Ga. fkımba iki zırhlı kuleıııi ar:uımn lprı nkıyor. deni1-i kkell)'Qrdu. 

zanterağo. medres lcrlnln tamlrine dUilr!\i;ıu. 1'l111.0t leke ı, gculo;Jool, ~eQİllcdi, 
yakında ba§lanacaktır. imdi, bQmb&J'dım:ın tayyarele- Bııtmnktı\ o1an <lif'ç J1fr gemiye 

• Halka dağltılm'\k Uzcre vf!Ayet rinılen mlirc!.1cep bir fllonıu7 da. temas etti, Bu yağ dalgıun içip. 
emrine ıoo ton pirinç vcrtlml§Ur. Ça. hıırekçt-. gcı:mi,-ti. I.imnnda, ye_ de, t).:ı.fım gemilerin bım tayfaları 
talca ve Sl!lvrlnln bazı köylerine da- piden gök gürüJti.ılerl ka~ nııdı. kurtıılmıyıı ı;abalıyorJıır. Otede gü 
ğttılmak Uure,hergUn 10 çuval un Jlcn;ı o ka<fn.P ıanıı'dr ki, henlnı \·crteclcn <knlze athy:ınlar otuyor; 
verlleccl~tır • ~yyıuem bile ralpal.tlı. f:ı•mt b~nı'ba y•ğryor, kurtu1mı1a 

* h:mlr vapur ııeterlcrlnc y~niden Ronra, f'>rı•il tayyareler! ite gt. imlıAn hıral\mryor. 
bir poııtıı lıO.ve cdllmlşUr. Posta, pcr. riştl, ...t.rldc, altnnrzdıt, kıyamP.t l{t\cUcll'c tnhtelbahirlerin t.or· 
~em~ g1lnlcrl t&tr.nbµldan hareket krıı•uyordu. Torpil tayyarelen, [ıi lerl, llm:uım her lstlktunetine 
ooe::ek ve rıuartesl ı;1lnll dönecektir. llalp halinde, <1<-niıe iirilnerc& ı1n~hıyor. Hava, mlltem~liren, 

.,.. ll!rkl\ç şofdrU keııdlJerJne JAstll~ rı~uyorlar, d:ılga krrnn1nnn jizerln infJlal• ~esleriyle ~ba ,.c toı:pll 
alrn, ,.1\ 111 .. M'amtır n. i1$I ali nln len, birer ktı~ll atı gibi, fi1CftJOT. J10mu11ıutariyfe s:usılıyor, 7.ırhh. 
1( z ~ n ıılıj ta.., n'h yet bir ~nZll\p l:ırdı •.. ~!J !-On>ll tRY)'ıırcıleri. n k:ı. !ardan, '•mi dıım:ın hulotlsn )'ilk. 
c vt de bln l'r., J'>lnndırmak ııı•orltcn C1:Jr sur afi• \"r o kad r ıtlı;akhuı e'i ·er, UJ"''t1rrnd!ın bnralanndRn 
Ylf.k tar 11 n l"pli ı;-u t, ııun. lklnc! 7idl,Yorfardı ki~ to~U atmak kin nl , .,,.r fı~kmyordn • 

?TIU halli lll n~ t vlnf cu11lml§tir· ı. iıl ele, 1.enclıl rlnı lıarp ~emile. n·ı cdıenncmf manıara lntni1e, 

:'igorta prodüktörleri 
:.:ılimnf.namcı:i ~ıktı 

Ticaret Vc1 
• 'e>ti tll" · an si

orta yırcdWctöıleri lıı\.lt.mda. ' •
:.ıı lnr. n tolima.tncınw lcr• Vekil· 
·eri Heye nin tnlidikiiid~ gcçJ· 

rfrıde rıarçaltıtmak ' tedflrtcrlne bjr fal.mı f'lltanalann koıııu!lf:uh, 
fılikınolunabjlirdi. Ru r.~hab& rnğ. ölümden lrortulmıya "h!ltNları 
msn, onlar, pel• mahıırctli dau't'. r::>rUlil •ordu. Ru b\iy\ik yang.n. 
r113·orlan:h: Oemllcre, 3rakuı mr11a. dnn, h11mem, kurtulmanın imklnı 
feden t<>n>lllerlnf ıunuruyorlar ve ''"r mıyf1ı? 
ku~ncll'.dan hafiflikle, l>irdenllire 
l llksc1Jyorlt\rdı, 

Suda uzanan t.orpfl l11lerlni n -. Mloıua1 yeni bir tıtieam ~D 

• , k ,. 1
; vürürlU w e rrlrmir;tir, Monte • l"'riı>'"o·nun varsii ı "1 ..... ., µ • t.ııı.dı, füt ıb.,.t o a_ . 

rcbillyordum. Di.1 uı.n ~!erinin l>toplnnmıı eınıi1, \·erdim • 
bulundukl:lrı \'niiyete göre, bun. Filoma mensup tayyareler, bU
Jnrclıın l.ıjrbiri boşa gf:fomcıdi, l'nn yük bir mtinhnni çberlerken, di
!·ana dnl"an döı t Jıaııı ~Cfllİtti, en. ğer bir fi!onıux, Aml"'lltk dail'e • 

dar !az!ay ı ki, n ~:: ıa, bir!Jin ı.!wm·,r c~irnizd~. ~lZ?rta pr()-
Pariste. bir muddct evvef, b·ı :.1 b , r J·.2- ,.,fi~,t~rı:-o-.-;nt!n hır talı.matnrune ..., bi ld' · - ı·"'ı arka m· t.n. n!mıyıı m. o; ~ ~ .... u ,,.~ 

baı-!-18• r Y1 onu.'llu ~1o m.e. hyordu l\ont Monte • ı-: • to 'ie tenail: edilmesi ve bır meslek 
ra.sımi yapıldı. l{i.!tlanan ise, 1 . · T, ..:ı D t ·.ı • '•aline get'rllmesi sl~orta eana-
Alek d Duma'nın va'..<ti"i" nun ımnı ~~-:tl?n :'lll .e '"'. • h' --'--~ · · ·~ e:',;. ! " ..... , 1 Al k!Jlrder Durn;ı, c · J int& "İ1rıln rr Jı 'Yl"'ufne ıımet .~
ın.tış• .ett 'ı umnn, _hıç bir ese =r e'tikten ronra tc ra.r Mntsil rı knd<ır halkm menfan.tıne de 
re a ~ olm.ıyan bır rağt:;2tc 

1 

ı..- • ' • • .. r. · ·· "' ı d' .- " - v~va. git' i ve uzun u-:.ın La.!:, ~ı· ıy~un du.110<':! ı "'UPuCS z ır. mazhar olan m~ur Kont do 
1 

. • ~ . . . ·'. , _ _..,__,, ___ _ 
Mont • Kristo" rc"lt:ırııv<'ı. crını ynı;..ıı:,ı ren goııneıc " .. "'· 

Merasimin cereyan etti""! l:ann ~i li:nand ' G~}'YC.h ı mn:ıa oku-:iu~nuz ~yleri, Alek· 
ismi, Filmon Dante'dir. S"hibi bindi ve adaya g:tti. Crc ::.. ft'. J':. ldeı~ Du:rı";a ben anlattım. 
ise, daima tonun be;cçiıinin ae:vynhitıill nıı- b d nı· 1 r latlıg:mı dinledi. Bu bcl~('in n Deyince, iltün ı ı~n ~ • 

- Ben, Kont dö Mont • Kris· , "" • d'· dü D ....... i'"" hı,, ıs i mi: J nn E'li~tist idi. :;::ı"' :ın:ı •m • "!.!....... .,.., ıs 
ıtx>'nun torunuyum, tifitıi oo2llladan, bagmı sallıyor, 

Demeyi itiyat cdinmıetır. B~çi, her zamıu:i:I gibi, firar b-C'kçiyi tafidik cdirordu. 
Aleksnnder Duma, ikinci !m- hikayesini, uzun uzacfıya onlnt· 

de ıı ' · tı. Sonra anlnt;t tcl 0 •ını tevsik Be!•çi, sozUnü bitirdikten son.. para.torluk vrinin ~ k rür.erın_ '" 1 ' . t rak b h . 
rd G için, lkt' rn·-1..pu 11(1crcs1' n naır.. rz:ı.. >U'.!iC1ln,i uza a tı Şlj ~ ~Hya~a bulunuyo u. a.. :.o.ı ' ...., t · b Jad eo D aya 

zinonun mUcsslsi bulıınıın Ed- daki duvardan bir tn.Bı QeJdyor, op amıya aş ı . .:ıını UJll 
bur•dan öt......... n••ıt mu·· .. ft .. l:ı relincc, cebinden bir avuç altın Dll'n Dante'nin loka.nt .c::ı!a t;ide. ... ""''~ "'"' ... '"' d 

-dı · · k t B t •·,n·n cdi'difrir:. ~:.c.t-lyord•ı. çrt;ar ı \"e kaskete attı. 1* ;r-, ıçti, on ':.6 u. uza u.. •• t>V" ~· • bu ada da 
~ ıomancıya, ••ff ~u" m.ın Monte • Krieto, bu d~:i\{t n, pa Bekçi, k r cömert V• 
lllılıDU'Ullll anlattı, pas Farya ile lrtib:ıt temin <:l_ ranr.n bu ziyaretçiyi bir fwıaraı 

AJelraander Duma, ç0k yeyip m.işti. Yine buradan. ınııbpu.s, çe!<Cfç : 
tgtilı4en aonra ralı-ats1% olurdu. Blilm halinde bulunan p3p:ı~m - Sizin Alicenaplı~rmız önün· 

JDıRerengb: Monte • KriGto a· hUcrea·ne girmi..q ve l M"ı1is';ıi ö" de. halü~ti itiro.f ctmiye JU. 
kJıumı da, tf lj8.!:osunu da gidip iti ~öster~ d""'l'l1r. ... :ı••mn· .. •·. zum gtJruyo_rwn. Ger~-i, Dnmnva, 
gemıeden, arabasına atladığı gi_ Bc'~çi, uzun uzun anlllttıl.t.nn bu hı!q1yevı. ~ anlatıım, nrna 
bi Paıri9e oonrJU 1 oonra, Ald::sandeı Oı "'l' n bu- 'l:>lı vok. Henmnı ben uydurdum. 

Attı ay 110nra,' Monte· Kriato lundu~u bılmediği ıçin: l Deyince, D~. bu katmerli 
ııomaaı tnüşar etmiflti. Mu\'affa.. - lşte, Monte _ !U-ısto rcma· yalana da, yalnız tebessüm eder. 

ıız ~ QykU UYUJ.'Ordu. 

fes bir hedef t :JOJ ediyordu • 6inc, ı~enı, tertibatlı d:ıniz taJ1*· 
Zll'hlılarm y;uJlamıda, lnflf&Jc. re meydanm~. !ıücum etti, llruı. 

ler b&Jlıı4ı, Beyaı daman1a:r ar.ı. garlartla. yaııg111 batla.eh. Tayyare 
tımılaa kınnıı.ı dl!lcr dlanıyof'(lu, p!<.ıtlert, birer yanardat manara. 
O muau.anı tıellk hiitJP.]Pr, a.rsıtı. sı aldı. BinAlar eökttp duruyordu • 
)'orJar. &onm <lemirlerinln ef:TT\lın- Enkn21 yıl;rrnlarr, handa tııwralu. 
ıja <lijnmiye Oajhyorlardı. lı;te, } ordu, 
P,l.Qu :ıuıd tJp!ndc hlr gemlntıı orta Tuhaftır ld,ba•lnn o kadar s~~r•. 
kulesi, bir lcum yığını gibi, cii!dli, ııtll yıı.pdmı!j, Amerikalılara o ka. 
P;n llvanya s:wıfındıuı bil' g 11i. da,. gBt a.,tırılıT.ıunıst1 ki, 180 ta). 
nan omur~mdan koyu hir <lıımnn }fl~f'd•n bir tanesi bile ha\•alana. 
fıekmlr, sora kızıl aJevler pnrladı. nmmıst-ı. 

l)wld "emllert ~öreınf.>'Prum; l'a mitilaf~" t.o~ııc-nf O, ncrıe. 
ttinkü bir kru1 ıı.zörden taşan ••<>}11 eleydi? nen. filomo taıılarlte-n, e, 
bl: iluma.rı, öbUrJ?rjnin U ti.ine bir ı heniiz bir menni bile atmamı~tı. 
ırerde reJ-iyordo. ' Ne 11'1 şeydi bu: TayYare ffto~n. 

lnfilAklnr JnfiJuklar •• duman bn. ıı'ız, tahteUJ11hir!-erimi7.. kevinerl. 
lutlnrı, alc\' dalgalarını, gemllo'P nf" r.ör .. at koetunı:ı-orla!', br r1a. 
etr.ırm<ıa yUJ e, n ,;u ı; 1ıtl!ll'ı:ı.n. rmılıı Mr mukan•met ~annttyor. 
hlrblr'ni t~·Jn eclj ·omu. nti~1o Jn· lardı. 
y~met kop~rken lıilc. nht_ımdn. lill, J>t'NYA l'AR1JJ1Nt; GRÇl;N 
ltut clC\""am rdJvc>r, Amel'lk n fop. '(jc DAKİKA 
rtL~ndan ~!:" blle görllnmÜ)OrdU, ~ f" b~'·{J 

7 ('na ·me ~ m: yi 58 std· 
rm (NJ!'M H N7. n ~ >o:-. Wt>ııı Mmi • ~ ll"~'J;:ıcla bit 

Bu EU)f Farl L 11 ıtı.li J.;U_i.i ük rı· 1 , l üı J t" illi ılc, b y! 1;; da. 
t ınUer, Amer I n doııa .11 ı. u , lılluı. i İP-" , l~nJm 3 h~&1 ruu. 
biri<. cı enl.-nz tuı.Unc gelml§ olan, o :un lş ':ır<lır. 
harp gemilcrlııc s:ı'dınyorlar. An· Jluncla.rı o:ın.~, 'lüjJJlıan, iılt.e"'4e 

11: 'koçııla,,an bir Poktnyı gaııter. 
Qj: 

- t~t• o"';)-.. oran., oe\'la .P· 
<'ırıa "İılec:ei)m ı. 

lar kat'ly~ Fcrhadm at1mı anma
mak, fleY~l!i -..·e l<eıu1i ı::.e hiQ uau.. 
t.annyMa1'.., ~t ''e t.8Jt'z: hlt< 
•Jk Rfıtlteren o ~ isuıhli k 
felAkct ''e rczalct,"J lmrrstmnamak .• 
h kuar, onun ~ hayatmm, 
kınJr.u<ı lrn.Ibinin, dtırrr-"~ beJ. 
ııhıJ dönmez ve hi) anet cdilmeı 
nınkndd , bir :!tı:!ı olmu .. tn .. Onu 

Uıırd..-.banenln babC:l Snc1cki t'.e

'h: aja~lan onun k:ı.rJ!ık "e hum
malı nıhuna 1>Ulcfın \'.e ıescl'i nr. 
meklc bcrabe.r ha.ctta klz l:ozuk ~"· 
urlylc ba.Jk3 l;ir ce'~ apt·mm' 
hasretini çekiyordu: .Bir gün ll· 
uktan, ıa uı.:ılcbrdA J;ö:duıu .nr 
CC\1Z llpema clojnı kaçıp git.rnck 
istiyon'hı.. alı ora)ıı. ıtdeblltt::... n 
uz:ıkbl gi::c1ii~li r.e\'İ:ı: ajn('ınrn al. 
tına !>ııliıır 1fi't1rbHsc!. Bn hasret 
\'c entlbc bll?•n.ı:;sa ortaltk kııranr. 
lrcn onu. J,~rsı ~cııruncz b!r kwl. 
retle cokf ordu.. linçmaJ:a cl~e
~·Nek kachr ıuur \"e ir:uleı>i )Ok· 
hı.. fe.3rnt mutl.'ıb oraya ııt.ıı:~ 
l\n:u.su ı;1tt!lıç .. orrt ya!mn bir att'. 

• 42 • · Yazan: liEZ E MUiliDü f\l 

Gönül onunla boiııpnak. milca
deleye giri!J!Jle!k 18temlyorcla. 8r. 
cnf< ve t.tlı !Hr ıesı.: 

-- Peki! • dedi. fabt ora..'lı çok 
mılk! 

' '(' 1 n·· '"ınr.arn::'c 
ic'n c .. ' " · ın '1 Cıy'le 1.rat'i 
l ir nı:::ıfo 1 • c ömmütt{ l\ 1d bu 
karann mUfrlt 'e :t1 ctfj irad~I 
onun znt 1 n l•n'1:-:m lt'rt!c ç:ıtlm. 

n:ı sımn·n•ı t;"\ Uill'n clontlur
nıuc;tu. 

z .. ,nlıı kwn nı;:tç alt!armh gi.!. 

r:iııın" "' 1 ~,ı b iyü': h'r lpU~ı 
rnra~. r· 'ı~ :\ '"!7]}<; "'Öl~e·i. b''· 
'. ,_ (' •• ·• .. - ,.•,.-n, n ~rtl:ıre t"ft-
llım IJyor, b:ıu.n lıazin hlltin ağ. 
lıynrdtı. 

Iinno~:ıdı-'!Illı birçok «'ltfn1:lr 
'8criıb;: edenler, c .. 'hın bu Lı.a.f•nı 
1ra IJC\"g1~1nJ .-ornı:ığı ~ lmt1c go
lit\'orlaı1'ı,, P->..."<lfa bıralı~alar sa. 
hr' ·~ ~ ht!ı!r Jr.1'1tıoc1etd 
ec•' !!~ ft...'fmıT n nyrJTmrya. 
eıı' 1

, 0Patll 1m91 C7UJ1 dOWJ-
,. seoe~~ c!sb slkiıı aprfor ve 

:U>i ~Jnc yııpr~ıyoröu • 
Hfr giln yat&lrt:ın 5alkmca, o<t:a. 

rmda vn.t:ın M.•t:ı lmkıcmm imı
forma,;rru Jtlyer"J, <lı,211 (.ıkına, 
ve gUlllm'ilver.c'< bu yeni kıı .. fc
tincl~ chı~·'1oğu fie\ir.cl izh:ır et. 
tnl~tl. llMta kru çok se,·en hem. 
ıirc, onun bu Jn."4um an:uJUJla ses 
tıkarmamı,, Jıattl bn ba1inl aall. 
ha doiru bir aclun u;vmıııb, 

O ı;Un Ak~ lcathır Dedia bu 
lrıyaf•tlo dolafouJ büteye de Or. 

le çılmu h. H'r 2.'lman nıua.yyen 
\"C uıabdot lJir f:e\'rcdrn fula. a.. 
<luu atınl.'.a on.<ı l<endi hududunu 
göd;cnnt'!'.dc mliltel ~f olanlar, bu 
nl~:ım · tü iç b:ı.ht"cile11 dışım cı
kan be:;ı,lı'o lnyafctin<lelü hasta. 
'"' taoınuvan yeni ~Imi!J bir PÖ· 
bc1ç1, o dı5 bah~cyf' clo~ ybrür
ken ma:ıi obcalf bir qbep ı:lirmc. 
mı,, Jledla. tla ağtr \'e ciddi bjr 
'iiriiyı .:le okak kapısına kad r 
&:f'lrlil!U. Dıtan ba'•ınca, aı.eam 
ı;ul~oleri İ(in<1e ta uıaktal;J o ce. 
'iY. ağac:na dor'7D ko~ak lıcyooa. 
111 k:ı.{ııcırua da <liklao.tinl çeknı den 
cnu da1&rı Ofllımi:wtt, R'mdi gÖ7Jeri 
uzaktaki oe\iz apcmıı sapJnıunıı, 
bastıi:f :ı·e:-JePe bakmadnn ı a ve 
tenha lurI:ı.rda alabildiğine lıot;u. 
yordu., cokt:ul koımağı mıutan za. 

31f \e bkıı.t&ıı; bu:ıklariytc !toıtu. 
lfo~u., l.SinlM ayağı iri bir t.a a 
ı:arpatah J ere )'U\ ıırlnnııı kaldı •. 
b'ri kolundn.n tutup kaldırdı, ... ıa.. 
mnn gıizJeriııı ft!;h •. \'c tılgm bir 
heyecanla, ayJardnnberi ilk deb 
haykırdı: 

- Sen!! • Sen! Oh gene mi 
senr. 

Her gün oralarda posu lnı. 
ran Gönü~ hasta kn kadar mee. 
nuo bir hey('CIU'Ja C'.evap vttd1: 

- E\·et gene bea 1 Bedia.. 1e11J 
r. lırnıfa geldim .• 

Deli kn lkJdetle oırpmdı: 
- Bırak beni 1 Brr:W beni tıl. 

1·onın1 sanııl .. Ben oevis ~ 
gidlyonım.. 

- Hangi oeviz :ağacmaf! 
Dedla nzaJU,a. akpm gölgelerin-

- Zan.r yok! .. 
- Ha)·r!i ,.avnım !,. Bak benfm 

nrnbam va.r.. oradan fte~..eğlm .. 
istersen seal çaba('ak ~öUh1lr, ora 
y;ı bn ~kırını, 

Bedia binı.z .ım llmneğe ça'bl\:h. 
yor, Gönül onun koluna gtnnt, bi
nz ötede daPM ktı~tik otomobile 
e.thilltl ltycn'hl, 

A1'1Lbtmm önUne r:elmiıJJerdl. 
Gönül kapıyı nçti, Fakat Bedlanm 
ot omobit \'e Gönlil bir araya ge
Jfnef!, zavalJı tıUUrmu!a mtithl• ltlr 
h!\ftı.a. lm·ılClh'lı tntn'1ftnıı.ta: Ken. 
ılis;ni 1Çet1 tJOkma1:a ~"'-" Ofk'ıft. 
le ,_irldetle Jı<;yan etm .. ~e bafladı, 
Un!'tıt kız rnk kww<"tslzdi. 

'13nliJ dftt.. fada m~e1e.tıla 
te'111Jr•li olacaimı <'liiı;thu•TPk bir. 
rl~ ıt•JO!rlne efıla"'k iki .kolunn 
11nn"" yakaladı, Bana ratnıen 

Evi nme tekliltmt 

"'° 'it 30 y~ında bir banka •- ıtl 
18 • 25 ynşlarmda dllz siyah .,.ç~ 
ırtyab gözlü, heyu tenli, ıtpnatı ~ 
yan çok güzel vücutlu kıs ve~..dit 
pir bayanla evl~nmek tıtoatP-;.t 
(Bankacı) remzine müracaat. -_,, 

* Yll§ 85, boy 58, kilo 80, ' ~ 
terılllk yapan, 85 Ura ~çtı· 4f 
miktar cşya,n ve bir oğlu bul~ _, 
bir ~yarı: yqiJc mUtepulp, teatlfJ 
1Ak 8&hlb1, dolgllfl maa§lı ~ 
..ıenmek ı..temektcdlr. (~ 

remzine mllrac&at. - 400 ~ 
* Yaı 18, bo.Y 1.62, kilo ı>6 tl'-

mnt~utp vUcutlu, biçki ve ofU!ll aı
tt'p llle%UAu, temU: naınwıkAr tılr ~ 
kızı: temiz ruhlu, yUksek nıektePıct.t 
zunu bir bayla evlenmek ıste!llC ıJC' 
dir. (lS temiz kız) remzine ınUr 
at. 401 ~ 

• Yna 11, boy 1.70, kilo 97, Ol'" 
::al iri s.lyah gtızıu, beyas tenli • .;,,,._ 
nasip bir aite kızı; boyuna ve • f 
mUtenastp mUhendls veya dokt~ 
bul en nnğt Uııtetm:m oımok (Y 
bir bayh evt.en..mek ıatemcı.tedlr· 
ol 88) remzlnl'mnracaat. 401 ı) p 

• 21S Yll§ında, bu ıeııe avukatı f 
jını llnl'..al edecek bir bayi _.,ııı~ 
zen, haSf!M, yuvamı& udık. rl' 
yqlarında bir be.yanla evıenrııa•• Ol' 
mektedlr. (N.S. 29) n~ .. • 
caat • (::18 ' 

Aldırınız: 
fJMI. 

A .. tıda rwnlalert ,..nb ~ 
llUyu~ ~ ,,,,,,,. 

ıaekıt.rplan ld&rW••n• M '.,ırf' 
.. " ıuuie) Mrl'IJI ~- ,}ilttl 
.. , ...... 1'7,.. ... ,. 

lan. 

(B.L.M.C.) (S.T. Yalnız). (~ 
(H, f~) (F. K.) (Ş. O.fJ,'1 
(E.N.G.) (Sevgi) (0.U, lTJ <fa~ 
(ii.B) (Ar) (H. ~) ?i 
<:}.~,) (N.N.) (lJ.T. '3) C • 
(Pembe~!) (GUn 4{)) (Tedllı C 
çl) llJ.L.) (Tek04p) (R.Jt.(İ) (f. 
(T.H,R.Z.) Ctii. Urıo (A..ı.I.) 1' 
(Ş.S) CE.0) (Nacly1ı o(Jl(lar) 9P, 
Şeni (H.a. 88> (Yarctım) <''1-" 
ıxnmıce) IE,N,S,) (S.T. 
LJqly) (T. Şe.ı) <Y .D.) 

----~ ....... ...-.................... __..._.,...., 

lıeqdlni topl:ıa111, mUdAfaA ~ 
#Jl'lılanllllzda, ölijpı ra!JP~6• 
IUP, ne bıaııabiHrT ti~ el o p 
181) ıuıl,>·edc yedijl ela~? ,ti 
dır awrclır "'· onun bclifU 
ıultmuma fiftleltt yetme'/o • .,,ıt, 

Fllom toplandı. ı• eni ' ~ti 
11Jar11k, tekrar hiicum!\ ~tf.1'! 
ıılmııf olan gcm'Jer U.ertnt1e- 1'_ 
d~n bouıbıılar pathyor. 'Yt~ • 
gınlar ı;rkıyor, Tahribnt de 
dh•or. ~ 

"t~tc, bu x:ımaııdaclrr td, it ~ 
tc>pÇnı4n gUrlemiyfl bqlndı: (1 
enchhtmda a.'knılrk eserleft ,1 
dı, intizamsız bir ~ld1cle tcı9 ,,I_ 
yo:-ılıı Bu ,·ııziyette de, ha.rP ~ 
clanmn hfddm bulunuyordu.~ 
bardmun \"e torpfl t3yyarel ~ 
)'hu~, bir sofN)'a c1a"et c<l~ıl 
misafiri.er ı;it>i, lı~flerioe r;,: 
l)'orlar, 1§1.ıinl görHyo,.~ 

llaro seflneleri, ta)7are ~ 
ri, kru,·azö.rler, pet,oJ J~ 
Dzıs'plerini alınütan mllhruJll 
mıyorlardı. / 

C.iinl.> ordum: Peıııih·an~ 
<lerrr.e ya:ı:ı ·atmıştı. Gö,11 t 1 
t/t ılll'(•"'Jnin te:Pef!ine b&t.r 9" 
Dıaıı 11Utuuu yükseliyor. ~ 

(Sonu~ 

1 
lıir tlirlil i~eri sokaaı!7ordu. O~ 
ı•ıaıı, n) Jardanb~ verdjğl ~ 
~rhal ynpr.akta terod<lilt '
njn dç;urar.ağr fena lklbet, J1. 
hemen h:ırck~te getirdi; ~ 
le kı11n (;U'Jıın:m l•oJlarmı ',I 
~e ~:ıh5ırlu~:ı 1~'1'dl. öbOr f. 
lo yabladlh'l awr bir llell1~~-J 
buğu olanca Jruwetty1e BedP"" 
hfa.sıua inrlirdi. flJ 

liııtıtA ka kurllh bir hdıd il"'. 
'ıka~ Od hUklUm olup ,.,. 
l\"t&iz kaJmı~tı. Katli kaddlı~ 
larmı hl11 sun sıkt tattnğd ~ 
banmm öldü#Untl hl!l8Cdere1' f' 
ku<'lan dlıleri birbirine ~ -
rım~ ve karaııldır kırlarda 1'lr ~ 
l'e kucak lnlcap kalmak Oll1I r-_J 
yetteıı <1oad11mnıştu, On• ~ 
ottmtobile at!ryarak '"!~. "--' 
ycmhı. rA~ omm kolannr -:""..ı 
eHni ~ lltl UDDetd~ 
etıdan haftf bir titrcıme P• , 
ket ettitfnl doyane!a, ,.,..,_. ~ 
ltrfa!mıt vleadmtn b!r bobe9 ~ 
kaldırarak otomobı'11a ~· ~ 
J\flftdf de yeri~~ -..ilen ~ 
nm vlcurhma rilr.tye11ek dtreV 
lon• g~ti. 



RARP!R-Alnlbt 5 

Vaş·ngton çalışıyor D E ı z 
Bir Fransız Bar na rıı 

muhabırinin mektubu n a s ı 1 b a t t ı? 
tı...Jmlaiı ~ .pç. I VA.fJINGTONLU GAR.iP BiR 'ıı.ıa Atbalım aaa.t 11 lnde gö· 
tepeJedıı manwuı Palı- BiR 'llAHLOKTUR ~ bir müdafaa mildür(l 
• Alnım buruftu, yıUzüm kırıft · öjteden evvel beş dumansıs ba,. 

ötlld ~ ~erim daldı. Tıpkı bir Va- rat fabrikası icln yer bulaeak, 
v, bakıyonuD. Onlar -.ıonıu pt>t somurtkanım. So ~ kadar temellerin yerl"-

hevec.ılı. l'abt bu heyecan kaı1lta bent görenler mub•!chk nnı hazırlryacak ve ertesi sa-
'1711.renin peDMelinden ""'Tli· hakiki Vaşingtonlu sanıyorlar. bah da temel attıracaktır ~ ~- "~ıwooeatyas~n reye (ittiğinin farkmda değildir. öğretmek dm:mık mtMtt. Y..t 

R'bel maman.dan ileri gel- Vqiııgtonhiç bir şehre beJde· Bir fabriıka müdUıilnOn. mmı- .ı:-~ .. .IWIC..-._ a3ansının deniz· Yalnız elinde kırmızı mühUr mu· Amerikan cm- Jtup ,.,..._ 
. Zira bu adamlar 1942 ım,omllyen bir phir, Vqiııg· tıra defterini gördtlm, aabaıhın cll~ =~i~. Snn avlard~ muyla kapatılmıt bir zarf var. lerinin. kann ' •• "tn"'

imanlanchr. Ve bu yılın t.onıu hiç bir inaaD& benııemiyen saat sekizlndeıı ıkpmm ~ ~ ~: •t..~1;:~ ~ ~'ŞD'. Zarfm ilJJerinde de bir yazı· masmı gayet tyi 1ımlll mliı'Ölflla 
anmn tabiata bakacak 'Y'- bir insandır V.pıgtoftda ne ne kadar 39 randevu ve • 1 -~ 6'....,..... ı bltıren u tul ve 111 arz dairesinde a &ısıardan, ~ad• 
yoktur. Onian heyecan- vali vardır ne de bel«Uye reisi. y AKl'l' YOK nDift • Lari. Ailen tekrar ~enderi~e: çtlacaktır,.. kep olacaktr. ,,_...,. .... ta,. 

an şey 7 JJdnciteetinden Şe.tıri dofrudan dofruYa cOmlıul'- Amerikanm remnt dUsturu n- gelmiştir. ~ ~!hlı ~. ikı . -;- Amerikadan dönerken il'! j amma ~ ftldt Arz ~ 
dtınyanın en çok uirazııla.n reiai idare eder. v111;n~oında bh: kit yok kelimeıliyle hulisa edile- eenedenben lngılız gemıe1lerıyle gıbı intiba.tarla geldiniz? da kati ~ inıltımek lğia 
olmtı§ olan Vqfngtıona ya_ tet fabrika vıardJr, hWdlınet. bilir Bir AmerJkahya auaı eoru· ~ maceratarı~ ~u tehlike - Amerikablarm heyecanma Vardım edecektir. 
dan evvel bir defa dıa,ha V~ bulunan insanların nuz.' cevabı IU olur: Vaktim yok lı btr hayat geçi~. hHıstri\· hayranım. Esasen vatandaşlan· Dört _..... P~ ... 
etmek iMfdikJ,ri iş ıctğr.· hepsi idare ma'kanizmasındaı ~erikada <ttMet dairelerin'· vüt tayyare gem~ın ba.t11J1Dı mı iyi taıurdlDı. Zafer.e müki... Ameribya ~ vlllrit her 

.. tr. faal A>l aJ1mf ilanlardır Bura: istiklili lüzumundan fazla &_ ve Galetea gemiaınln akibetfni fatJanacak büyük işler için ça- .Amerikalmm bir, müt•anit, b9 
t..v,are V . __._ etrafın da idare ec1DeD JO)rtur, id~ eden VÜZden bazı garip hMlael~ otu_ ~örebilen yeglne guetecidir. Bu. buk heyecanlaındıklarını da bilir doğru pyeye ~ mıodlna 
tıir . &I~ • vardır V~ esrar kumku wr Meaell Nevwrk beJedbe re rtın İakenderiyede yine filoya elim. Fa.kat gördüklerim tahmin. harbin fUUNDU kavnmJt balanı--= ~r. ~ a~ ev. Dl8Sldıi- Her eevi bilir fakat tık illi ineti.edere 1'fr tamim t&ım: binmek için mfisaade beklfyen feriml ocJk qtı Harptp uzak dufuıı11 IÖl'diim 

.. Vl&U&,.an yeuı ~ bir '8Y·awımıez. rerek tehlike ip.reti verildi~ va· La.ri İlkenderivede bir gueteci kalmayı çok saİniml tsti'yen AJne. - Amerltal lar aial DUl1. U.. görüw-= Faka.~;;8r1 V.,ıngton acele memlekc.tidir kit talebeldn derlıal evlerine ııe ~~ Ba kotıuımada rika bugün çalJfl'YOr Ve çalışır ııladılar! 
hWunyerind ctasma ver Darada kimsenin i§ivte uğraş- gönderilmellfni taftiye ediyor. Lari bqlıca fQlllarr anlatıyor: ıren yalnız bir kelime sövuıyor· - Beni cok utandınhlar. Nev 

169 
metre e uruyor. a • maktan ve afkelenmekten ~Ira Pasif korunma heyeti reisi mek. - Den1z mahbirllılf garip bir "Harbediyonız · vork yine eskisi 9"1bi ıPdaria Y~ 

un o.erine e-uç:1ı:.V:. bir it yal)aCSk. vakti Y<Jktur. t.eplere ~t~ tamimde ise: geydlr. Tıpkı btr .._Y gjbi bir Bugün Amerlkanm 48 devleti nıvor. Nevıycftta 8*tal c'1Jl bet' 
~-eııtirilmiotlr Yere il''- ~alım bu acele HJ ~pmak ken ~~ i§&1'eli verildfff vakit ta- ~ emir alınımıs, falan gemi kendini harp istilusallne wnniL ıueteyJ iki mil11>11 .bıi Wli

Yolcular saa.tte 120 kflo· di aralarmdadır. Bır ~ aonl· Jebenın mektepten avrılmamuı- ıle hareket etmenia izin veril- tir Vaeinnon mutılıiş bir ordu ~u ~~ remüm.i ..,,-c 
• giden taksi! a.tlıyorlar ~ "l<ttfen bir dakika bekleyl m, emredivor. iniştir. Alelacele eeyamzı toplar va~atmalc ÜJl!redir Gec;en cihan .. ----:- ':'"'e UtMU.JO!"· 

120 
~re giden taksi: nız.. derler. Fakat bu bir daki· Fakat Amerikayı bir ka?'Jl]k • gemiye kanağı ataramız. Gemi harbinde yapıfan ıieterber ik sis ::..:!;.. ~ aı;g:aaa: 

llazari bir eözdilr Zira b kanın minam en azından bir l!fdar diyarı amıetmemeHdlr. açılır Süvariden bqka nereye temi bıra.lnhnı:ştır B~Un har ,. , : 
er önlerindeki ·~u 8Çlk ~ta demektir. Yalnn kendi ili· Amerika bir ("l.}JIJID& dlyan ol. '1ttiğinizi bilen Jdrtur. Hattl bi yalnız insanlar toplamak ve ~ ~kat'-;: :-1 baylk 
ana bu hızla gidıeceldtt. lerinde hakikaten sQr'atlidirler (Denim 1 aenla) birçok ahvalde kamutan bile ne- onlara asker admıiyle yilrümeyi tad:J:° um; aman dıd:=n1 

Ralbuki mk 8* düruvorlar. Tatilden latifade etmek istedim. 
re istasyommdan otelime Ve deıiıa1 den alm&,a blelldn 
~ ceyrdc aatte gldebll- (Dtinldl nllllwdan cJewm) tadil ettik - Ne dersi? • 

S<Jft5r ~erek Aktrtae paıra teklif etti. lllinaka- şa1904: eubatÜıda ba.rp bq1adı, - Yiimne denli. 
Japonlar 1mlthdı'k zam;ı - :va parayı kabul etmi~ ~ Niaanda kıtalarıımız Yalu ırnıafı - Ne decllnls! 

bQı.&ya gellrlerse imkAnı y<ı ' i ~ Wümatamu verdi: . u.riJlde ~te meYJli aı- . - Evet. )"llııne deıwf. G&lerf. 
ıaptedemesler diJor. ._ Ya ~le ..tenlrehı, llllfb. 30 nisan 19<M: de 'bunda ~ w kulülanm-

nesaretiDID, blh!iye ya:hutllkuıd&li göze almmı! Ya· cereyan eden mııtıa.ftıbe düDp. • iDanmıı)UBunus. Fakat bil 
in, it. dlıhJll1e, ticaret rm •tpma kadaJ: dOfU.nUp tqı- mn en mQhlm mUblıld:ıl ııtncllll bir haldbtd!'. Mealaı!i f.aabı &n. 

rıretıl!rinln. bpllanndan bin· nıp bir karar wnn; ben yarm At •ı •t - biri oldu DOnya tarldDcle mr rGnOn JUIDll harp #IDHeriDde 
n.an ifrlv c;ıkm>r. Harbi-~ cevabmm ümiya geıL ,~ e'.Qem f f eT defa o1.U.. an ırktan ...__ ~ ld eene ~ ma..n· 

ti e*i sistmı tnfekleri- run.,, .. . ~· Y den mü~t bir ordu beyaz ~ "'llhur dlllls mdı8ı. 
~ ~ =:,. mub - t:1araf11~ .:~ U: Nll/PWm: E Eli =.':a-..a'..-.,. bir - 1: ~.;.: 
c:~.ı evvel ..ıiıritla •..,..re iliaı * - ......... ...--. ..,..._ .--... ~ ılıLıar nımmıe :r ............ ,.-. 1op da-~ -

tutt• lan Viyar oteline flnl a&,,il}'eftlk apart:manma ka.. ine Ujdunna mallald Jtitbr. claeJa daflMine atıldı, vardı; faıkat başkumandanlıfm Delk de rahat lir vadyettıe bd· 
. kadar re~ rica etti. mak anımlyle tlll'lndJll W. Altı ay eome., 1908 iıtbaharm· Jap>alara hOllım içta nere,e bir madınız. 

'- . Verdlfi randevu •atinde eri· u. Fakat aldamme gıörQnmek da Tanama'dan gene aynı yolla alay~ orada Japonların . -.lft.e bwm Jçin ~ 
1ıtivat Dafle lmif. Zira ne gittim. (tık .._ 86ltft dlw- bmce dlha lllllWl*. Ondan, biıbo p1An deha aldık Bu plln,. iki .ı&yı JD89Zi ÜDJlb Bilim bir J& •• ıe ldnclt.m ge.. 
a.~ bir oda a .Pro- randr, aelAm ve llblhtuı sonra Port - Ardıur etrllmda ft oenu.. lar Japonlarm cenubi • Ma.nçurt- Waryammn brfmnda mahak.. om.in ~. Wıruı helıır.ıım4an 

~ ~_J_.~aldırmı · lifi hemen eeu mevw getire_ bl M~ Japm latalarr de, hedefi Ml*addenı olmak u- bk iki Japon ba.ta.ryaaı batana llilmames. Galetea aemlsi 
• tbayet .J-•-AGA7J' ~o rek: nm hanlcA.tı plnlanmn bir k~ ~ ~ tuarladıldan bir Yordu. lr clllm•n denfmltamm attıiı 
• O ftidt memur ıneıhame• - Jnfmka.ya meeelesfne ne yaamı bJııe temJn etme1inf ~ taarTm. dllntf Bunlar hakikate Kuharebe ordumlJlwı borcuna torı>llle iki d•kir• içinde IJa· 

ft: dersiniz? dedi. • bilirhı. Japon geıM!I kunnaymm o bdal> yllkmc:li ti arunmla c!of,. uğramaslyle neticelendi, kıtalan- lWıJıor' ~UJU J'Oba 
Bir defa da, tbor. '10S D'r._ TabiatiJle ben oaun gibi llQlk hl. ne iti bir ..ıan u,dm'&ca· ralt.tlm• tnmldar bı aeter da- mm firar eUi; llOl cenallwıus Jllll.. CD11JU diye Mtfbwnt,e 

odaya bakın•. Ş.yeı f1 davrana1111,,tım, ani~- tmı a&mek bir ıı.,,tJ enteream ha fa.da oldu. Bhbç aıbdq lıı t.tf.kamette ric'at ettijf için Ue vakit hlrnadan kendimi 
lllll göründüm. Bunun berine olaeM. Bu talmirde hak!kt va. bu pltnla.rı ..,, ... ,yett.e tetti:k dümda.rmm hemen hemen tama· YBllı bir • lolnde buldum. Bo- · 

ohu. kadar hızlı bir uan· vaziyeti kısaca anlattı ve: ~ onlann 1>ille blidmtBderi- et.ımemis w prek mldafaa gerek ml,te imha edildi Sol cenahımız Nil& bu. 8tlYU vutUD dunı)'or-
benı 708 numaralı odanın ka- - Teiıdidini yerine getirmeai- nin. tam iksi o1dufundan emin mukabil taamız strat.ejimtzl bu· neden yaıılıt bir iatfbmette 11111• Buradan kurtuiueum bir 
&ıtne biNb)OI' ~ Odada ~ · benim için ne demt* oldufu. IJlabBirilı. na ıant deiiltlnnemls tekliftııde ric'at etmiııltl? Bunu ben 98 ar- rnncllledir 1nluen nuıl tmtuı· 
~. Yabfı duzelten b r nu takdir edersiniz her halde. Şeftnain bu teldtft tl6tiln ar- bulundular. Fakat bu takdirde kadqlarmmla. pnel lmrmayr. da bflıniJenmı. Beni 

bdm ve 7~5 nımıa.ralı ~ bir korkak aa.nmaymız, ö kldqiarca p munf* gtSrU1 • bütün müdafaa ai8teınimizi b8L mm pek iJt bili)'Ol"dm; YÜllbalI denhden 9Jkarlo ~r İngiliz dest-
hüld ll&hibı Bu wada:rı lümden de, tardedilmelrten de dil, umn mflzaıkerelenlm 80D1'IL ta.il bal& tadil etmemiz lbmı ge.. Tanama bia mütlıilJ bil' oyun oy Rihe1tesi.ne ~ 

taraftan yakasını dilimell ko~, bizler mukadde- TIJWNnm biae lamlufu tuzata leeektl. Uzun milnaılrap w mtı· namıfb. akit ben ~ b&~mJlbm. 
bir taraftan bavulunu kapı- rata in•naa adamlarız· fakat depdtl a&'ftlmwnıw &rar ve • alrerelerdeQ sonra bu p1hlar da Strateji plAnıanamı defJltlr· Ameırib.ya pldJiim 'ftlkft bn
lılr tanıftaıı valizine eşya 9C>k ull bJr ane,_ ~. rildi. doa:p dairesincle eıııldlerinin ya., melı için arbk vakit gak aeott. ~ ~ dedim: "Vlan 

• bir taraftan eantasJDdan ~~ bpV&torgn Jımuat ~ Japon atqe mliteri ertesi sa- ama kmuldu. 'ranaf!Nldan aldJPmz malQmata • eiw bundan 8CJDl'a '!6vde· 
lclfıttan toplayıp ya.k~- haı bumdUl QOk )'ltllı bir a hah Sen - Petenburg'tan a,nı_ Aynı llellenin illünun aymda istinaden hazırlachğmm pllDlar ~ ni:JıetJnde iaen 

•bir taraftuı CJPl'JSIDl ~ı- ~Mndır. Ben....,... bir tekilde clr. Tanamadan, JaponJarm Yalu ır- ytbııQDden Nqan'da. fılukdlm'de, :v~ aılrmuaaı ıa-
"Ve boJmıa: "Gidiyorum ar iDtib&r ettflJDı ftY& orduda.il • • • mağı boyunca girişmek tasavvu Port • Artlıur'da tıatOlte· alır •j Ben fazla iddiacı Mr admn 
Rİdi~ artlk,. diye m1-~ takdirde onun in- Aradan blıkaç ay geçti. Tana- runda bulunduktan bir taarruza mağlOıbiyetlere *8dık Taıilıçi. dıeli-fım .Biıbç Wta igerilılnde 

l"M'll-...-.or. tih&r edeCell ınuheMcakbr Am mayr laamen hemen unutnıuttuk dair plinan ihtiva eden üçüncü Jer bu haıtJi Sib1rya dimtr yolu- 7Glme ile bava uğ .. 
,,_ dldlilld .,.p.ı, bavu- cam da aynen onun gibi harekei ki 1902 i~bununda bir . gün bir paıket akbk. nmı harp 811ıhalarmaı ~fi 86r'atle ~; bir gemiden kurtubııbile-

aı- ..a..a Ben de 
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nu· edecektir. Biz JIPODlarm bu ba Toıkyodalkı aakert atatemmden Bu sefer teredclilt ve milnak'- 8'*er ~ için kay. ~ama 8Ulpll)WUm. Yaba ba· 
_.., ..-.-. hislerde ne a..ı. tltia olduğu- diplomatik Kur:ye vaıtsiy\e bO.. oaya mab&l kalmacb Paketi al- bettiğimis iddiumd&dui8r Bal· bir gıeminin denime açbiı 
_odum 1ıa1E1t1 aahibi ol . rnuzu bilindnia ~ )'Gık bir piket aldlk, Tanama dıfımrmı erteaı günti Tokyodan buld cephede Wi miktarda" hatti ~Dtaıı kurtulabilmek için su · ~ ~.,:1eıfonla g6 Birden ~ 1a&ftaa aeçıti, ~)'Oıdu. unsasi~nel, inanHmaz bir ha· Japonlardan ful& askerimiz var- kgerisfnde 15 IDetnMt bir mesafe 

~um. gözler)min ıçine babnk eordu· Tanaına iyi çaı.,,Jltı. Gön- ber ~eli: dı. Fakat kıtala.nrms 90k fena a.t.et:meyi aireneyim Wı. 
mllılm ~~rl~ı - YtlıJbatı, bana yardmn .~ 'erdiği pakettA9 Japoıtlann Port. Tan•ma harbiye nearetinde vaziyet .... anlı. k~ r&ıüllölere ve u -

El"''~'in ha" ....... ıw....:...._ lisints! Şartlarımz Dedir? Arthur etratını!a yaıımaiı ta- imi pl&n)an çalaıtm y•kalan.. 1904: ilkklııununda ben de ~ )'lıııme öiıd.mek lçbı hu.. 
---V"'.J'UA Bu kadar laol&JC& Damcbfr 1&vwr ettlcleri hiiHkAf& 4alr p 1811 ft idama mah1d1m edilerek hedeJdlm. Bu ayede Ta•.,. v6lme haVUllan açıbnıttır. 

Jeri,mı. ~~nra m&yö mıs muvaffaıJa,etten dolayı bü. tafwill.tlı ptAıı~ar mevcuttu. Ja,. kurlUDa didlmletf 1'Jkyodaki hlk&yelinin eonunu eeir lllcbjı" l>lriılne kayclolclum. 
mı .....- kltibiyl yük bir sevinç içinde idim. fakat ~ann ~ yapnaft dOtftn- uked ata.,mtls ııaberın kati'yet- 7JllS bir J anon subaymm ajzm- uralarda Y6mıe ~ pro-ltlt:.:;ledlderl aynen IU bu 1evinclmi beW etmlyerek IJl'l ddlderi n<*talan tayin ed!Jor, !e. dolnı oldufunu bildirmekte dan Cığıendim. Onun '!'anama hak !e&arffltllntt göırllOOJ «!121 gene 

• tereddit ~: • lmnet1erin ne nret1e )aleitl idi. kında ne malUınatı olftiunu sor . .~ıwr. •~aenız ıdtıe tt· 
·M Bendenıon mektubu.. - Sizi bu mfllldll ~ ~. 1"lclım ~f ~vvel& IJu haberi Japonlarm muttum. Şu cevabı verdi: de ~m. llarilalde 

lı8.96 · " - kurtarıp kurtaramıYacağmıı b.. lrilcli.rboMu. ~ı kandırmak için Dulduldan - Tanama mı? O Japoıva- yucul&nnJz benllll hocam o-d':U ;:=:Hen lanem; fakat her halde Rueyayı bir PJblan dikkatle tetkik ettik· ~ Mle d~ brttlacbk. Vakat nın. ~ bfiyUk kahramanlarmdan ~C:-~r. 
me:ktubUb k •ericetmelfainiz Çele tabiye yeailllderi bu- rin uhhatiDi tabklk edip bindir Mikado ona ve aileline fumdan fu_ 

kadar ~dtir 0 =~ -'l'abif ... Başka ne istiyorsu. Edupıu lı&yretle gördflt, bun. ~uğqııduı eOııbe ~ye- "Doğaiı g(lnet'' nipnmı verdi. la ~fak ?lchım. Şimdi 40 
m · · k bul nuz? - 1 'biae lluıl olup da bildlımi· ceğine kanaat~ &ıra· - Tanama kurluna disilmedi yüzıebiliyonmı. 

L.~~lf'llO·n, Bizi ve kimseyi fcıu . Bu ..ıaı biç bekıemediiim ı- ye ~ •neludı? da bllttın dDııya guetelerinde mi? . - Bir daha izinle Amerika.ya 
ra.:~:yecek ~ meMU i \: çin, beni Çot fallrltı. "Şefleri.. Bhll>qı ~: c;rkan bir havadis biraz fllı>b.e. - Evet, ordudan tardedildi ve ~difinillde ytizmenizi ilerlet«ek 
ıw~~ ..... Bendenıon yemek ı!J 'ne danışna!ıymı şeklinde bir - Japonlar irisi aıda.tma:k miz kalmışsa onu da. stllp götttr- ca.sualuk auC}iyle idam edildi siniz? 
.---.._.dü:e =~tf~ met cevapla llriilkül "vaztyeti atlat için. fedaklrllkları l&le aimJl}ar, ~~ Havadia 111 idi: "Japon mec.. F~~ bir)QLç ay evvel itin hakL .- Ona ihtiyaç kalmıvaca.k. 
rı;,.ıııın-•-~ günün birinde tim. dedi. lııı Hae basmdan ve geçenlerde katl ilan edildi: Yür.başı Tanama burada da yümıe deırel alı-

kabul etmelde ...J.-h ola Daireye~ arbdqlara Bir arbclq itina etti: kurşuna dizilen yil21>qı Tana. sizleri aldatabilmek için tarde nmı. Yalım bir farida Bu 
• fen:A,..., b 

1 
- Tanama ile mlltlbtmısı tafsi- - Fakat bu pl8nlann lıektıd manın babuı prens Tanama, oğ. dilip kurtuna d si'aıeğe kendisi erici hocam esner bir kndır 

~ tir söylemek için a ıatiyle anlattım. .AsU aileden bir olması ihtime.lini de na.zan iti- tunun oeretsiz ölümilnil haber a · gönüllü olarak talip olmuftu. Bu Mısırın ı>arlak gllııefi ufukta 
.\nl":~ · . mısusi kAtip he Japon subayının dUşman bir ~ al'?lamız muvafık olur kan.. hnea harakiri yapmsftır... sayede büyük bir eeref kuand1. dı. Bir ild saat 80Dl'a Ak· 

k lim . sövlemelr nemleket hesaqma. casusluk y&p_ atindeyırn, . . . Tan.amanın ıııamtmt oldutw;_ - Ya babuı? denisin mavi dalga]arma gömü· 
~ avnı e ~ıh mô:\ mak U2IMe ara hı.net eeme.ı, - Böyle bır ilıtimal asla bahis dan. artık ıüphe edemw.dik. Bu - O da büyük bir 19refe naıl ve o vakit lskenderiye kara 

aJmıpr_ M l'mek 
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hem de bunu alellde bir aıktri&le mevzuu olamaz. Japonların bizi vazı~te onun göndermiş olduğu oldu. siz RUBları aldatahilmek ~ li~ Jriyfneook 
'mı~~ ;:ıker. g-eçirdiği qk ıııacerası yüzttnden kandırmak istediklerine göre ya- plAnlardaıı iıtifade etmemek bu. için iDtJh&r etmek suretiyie va Allen art* konUeınu~ ba. 
Mııi ra: n vapnuya mecbur kalmau masa luu telleyip pullayıp h8:1tika.te d~ahk _olurdu. Douya dainlera tanına himıet etti. tan R"iineşe bakıyor • 
~tme~ ~~:yi ilmic ima kahkahalarla aoldtHer. Bin- mflmkOn mertebe yatan bır hale ~zdeki Japon pneJ kunnayma 18'K Rus - Japon harbini itte - Ne dUşüntıwrİunu! 
ti~ ma : 8~ Amerikav başı Oblomaf: _.rmelerinden daha tabii ne o. aıt ı>llnlan ortaıa t•kardJk w böyle kaybettik. - Hayat ne kadar tubaf Beıı 

""1.....'. m ve cos ne ._: - Bizim .t•mn Nıtıtanda bu lablllr~ UJftlerfnde eece dadb CJ&fJIU'8k - 8 o N - Amerikada lhn c.t&rt aile AJ. .. 
-.ea.ı ~l bafvurdu~m 1 Tatt ma'nın ivi bfr kanaat eah i Ba 80ftuncu fi lr ealebe cald1 mı1rfıtf"ıt ..-lftn.1cn-Tll'l1ZJ butan ~'-- • _ _. • • - ~: n r•" }ı •• ; cıinden bir ran.&m--ıiiiilİılİıİıiııiiiİllİİİiiiiiiiıiııiiıiiiiiiiıı ____ ilil:ıı_İİİİl.-ıiliiliiı.liiiiİİiİİı.-iıiiıımı._ ... ..-.... iıiıiiiİİıılİİiiii_iiil _ __________ __.'fU'-~-.....- -...ıcı .n.ı,_ ..-: 

alamadım UillM _,,, ... •'* 
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verdiler. Binlerce iruıan beni 
konferanslar vermiye yahut mn
cera1anroı kitao halinde va7.mr 
va davet etti. f stesevdim bu bir 
buçuk ay ic:erisinde 50.000 dolar 
kazanabilirdim. Halbuki iciınden 
gelen bir ses bana ''bu teklifi ka· 
bul etme, diyordu. Bu harbin 
sonunu bir lngiljy, ı;:-emisinde 
~r.mek dalın iyi olur. Iıısan is_ 
mini bir ~te sayfasında gö
rürse memnun olur. fa.kat tozlu 
bir etajerde, atılıvermiş duran 
bir kitap üstünde aynı ismi gör
mek hoş lbir ~ değildir ... 

Siz güneşin batıı:ıma bakarken 
lrlki bu manzarayı !$nirane b-.ı
luyorsunuz Halbuki lbu batış be
ni titretiyor. zira batan güneş 
<knizciyc daima korku verir. 
Düşman tayyareleri ~ece bornba
larmı daha emniyetle atarlar. 

- Mesleğinizin en f ecl h&di· 
seei Galetea vapurunun torpil
temnesi midir? 

- Evet ve hayır Galeteanm 
batışında büyük bir facianın ak· 
t.örü.ydüm. Ölüm ko~kusu, baya
tı koruma sm1dtnbiisi bana he: 
şeyi unutturdu. Hiç bir şey his
setmedim diyebilirim Halbuki 
Barbam zrrlılısmın batışını gör 
C3.üğimı vakit trajedinin aktörU 
değil seyircisi yerindeydim. Bu 
1ooca zırhlının can ~ck~cmcsini 
takip ettim. Tayfalann kahra
manlı~ ızt.nıı.p ve keder içe. 
risinde seyrettim. 

- Barham zırhlısmm sonunu 
bana anlatmak lQtfımda bulunur 
mwrunuz? 

- Bir ikindi üzerivdi. Amiral 
Kemfsiniıı, Kuin Elizabetin ~
rertesindevdirn. Mevsim kıştı. 
Libya sah.illerinde ~et ya-
vapıvorduk. Birdenbire kuvvetli 
infilWar bizi olduğumuz yerde 
SJçr&ttı. Derhal güverteye koş. ı 
tum ve Ba:ııbanu yana yatmış 

gönlüm. Yaralı geminin etrafın. 
da denizin satılunr kara bir du· 
man bulutu lbir yelken gibi ört
milştü. Ne oldu~u hemen an
ladım Bir düşman denizaltını 

U>rpidolann kurduğu müdafan 
hattrnı geçmiş, 500 metreden 
torpillerini Kuin Eliza!bete at. 
mf3'l1 Fakat amiral gemisi bu 
Btrada mütemadiyen zikzak ya.p· 
makta olduğundan ölUm makin.'.!l-i 
biZihı. gemi yerine arka.mu.dan 
gelen Baı1hama isa.'bet etmişti. 
Uzaktan tayfalann denize atı
l'D}lnı gördüm. Heri>iri deniı.e 
düşcrlten batan güneşin ışıkla.. 
riyle parlıyan bir su demeti fış· 
lamıoniu. Ya.n vatan geminin 
etrafında denizin sakin mavisi 
şimdi çırpınan siyah başlarla. 
n~la.nrnrştı. Kollar denizi a
henk!:-. vuruyordu. Gemi torpili 
saat dördü yirmi beş geçe yemiş 
ti. Tam dördü otuz ıreçe "~emiyi 
terkediniz.. emri verildi. Yiğit. 
ler derhal suya atıldılar. Biraz 
sonra Barhamm ~an çekişme 
devresi başladı Gemi ölümle 
müca.de!eve çabalayan ibir dev 
~ibi titriyordu. Yanlarından bir 
biri arkasına infilik ses1eri, a
teşler ve dumanlar yükseliyordu. 
Nihayet büyük bir infilak sesi 
geldi. Dev gibi alevler güverte. 
den frŞkırdı. Ve Barham son 
kalp carpıntısını saklamak ister 
gibi dumandan bir manto giye· 
rek denizin dibinde son U)kusu· 
nu U}ımıavn gitti. 

Rüzg(ir dumnn perdesini da. 
ğıttrğı va'kit !2'entinin yüarlü~ 
verde yalnız bahriy lilerle dolu 
birkaç sal \ardı. Destroyerler 
hem düşman tahtelbaıhirine hü· 
cum etmdc hem de faciadan sağ 
kalanları kurtarmak üzere oraya 
doğru gitiler. Fakat düşman de
nizaltısı da batırdığı ı;teminh 
batIŞmı görememişti Geminin 
infiliı.kı o kadar şiddetli olmuş_ 
tu ki denizaltı suyun altından 
fırlam~ı. Birçok sUbnylar ba· 
na denizaltınm dalITTtlar arasın-

ı cUı sallanan preelrobunu fJ6rdük. 
terini temin ettiler. Hiç şüph·• 
yok ki infili.ktnn doı!an suyun 
~r değiştirme hareketi deniza.1· 
tının cidarlarını ezmiş patlat
mr.ştı 

lki snnt Sl')nra Kuin EHzabet 
süvarisi tavfasını güvertede top_ 
ladı ve mikrofonla onlara şunl.._· 
n söyledi: "Siz.e neşeli bir ha
ber bereceC-im. Barbam tavfasın_ 
dan 500 den fazla insan kurtar 
dık. Bunları kurtaran Tanrıva 
f;Jitkredcliın Fakat boğulnnlnrz 
da unutmıvalnn Ye onların i~J
rahatı ruhu için dun €Cc'i:::n. 

Lari Ailen BÖzlcrlni bitirdi 
Ses;fz eessis l'ioosunu içti. Ve 
sonra bfl"lden izfn aldı. 

- Art* ... gldevim, beLk · 
hareket emri gıeknjvtir. 

HABER - "Aleı:::ı.m JW;tasr ...... 

·96· 
- Milkemmel bir fikir runa.. 1 benim )ıı.mmda • kaç kere parn ,·er. 
- '.J'ercddilt mü ediyor un? Kur • mlşU. 

lr.ly böyl şeylerden çok korkar. O. Memur çıkarken gtilümsecli: 
na 11 b.-tcl.Uflm u ol:ıcnk: "Evde bir - No yauk ki! bab:ınız ıılze ç.ok 
hlzmc~I ile yntmağn mezun un! Fn· fecn yürekli bir \1181 bırııkmış. JWylo 
lmt diğer )Rb:ıncılan derhal ı;okağn bir ııdama insan "benim kız.ıın, 6Cllln 

atacnlmn ! Ji bul etmediğin talcdlrde knındır!,, dl)eblllr mi~ 
el'f tılığa çıknnıcağ'ım. O znmnn - Bu da yıılan \"C aydunnadır. 
sokakta kahnıın!,, Babam böyle bir §CY &8ylcmcnılştlr. 

- MUkemmel .. mUkcmmel, Bckt.ay - Notero babanıı.ın mektubunu 
nnıen! Bu, lil'Jt41lın bile ıı.klından geç. gösterdi. MnnlCS('f bu bir tuıl.."fl,nt11r. 
mezdl. Meri ml1i\3hnlcyo nıecl:ıur oldu: 

- Uunn bl'mcn bugiln b3şlıyııca. • - llclkl nau-lcct('n U~leml:J olobl· 
ğım. Şimdi notere gidiyorum.. nnın. lir, Dundan ıııe tıkarT Bir insan önU. 
melt.'f>inl yaptırıp. Korbayn resmen ne gclrne lcrnm dcnırkle, o kııı o a. 
tebliğ' ctttroocğlm. Ondan öt ini damın öz kız.ıolablllr mi Y 
senden bekliyorum. Eldo olup biten • l\Iemur fazla bir tJCY söylemedi. 
Icri bıınn ıı)nen anlatacaksın!., l§te Mektubu Kurbayn tesllın ederek ~ı • 
o kııdnr. kıp gitti. 

f~rl: 

(Baş tarafı 5 ncide) 

muştur. Amerikan sanayii bil· 
hassa birisi Danirnari<ah, öteki. i 
de Litvanvalı olan Kunulc;cn '\·e 
Hilınanm sa.vesinde misilsiz bir 
hız almış ibulnnuyor. 

Vaşington C"iinden ctine büyü
vor, nüfusu 18 $'•1da 80 000 de, 
bir milyona çıktı. Yalm~ stenog· 
rafların sa vısı 75. 000 insanı but 
ınuştur 

,Vaşington memur yatağıdır. 
Btn.aenalcvh ı:ece hnvatı yoktur. 
Y~Ir.ıız bUviik s:rınriş bu1mak ı:. 
mıdıyle ~elmiş fa.brikatörkr·
o-itfüH iki bar e'eôeleri açık du
rur. Va.qinızton ctah'Cde c.alışır. 
onun icin Vaşingtonlu alkolik 
değildir, fal<at ooı lbol kn!:ve i· 
cer. Ve her memurun odası er 
l?ara d_wnanıyla dopdoludur. -
VaR1nıı:{tonlunun sıhhati ve· 

:i!1dediı'. ı :Ecv.atıa.ncf er uybı 
ılacından başka lbir şey satmaz. 
lar. C;!I!mn:.dan :-...-"~.hı bozllian 
Vaşington hk bir eehre benze 

maz. 
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Mahalle birlikleri 
ne nasıl g ·rilecek? 
VHAyet beyanna eıerln asıl oıdarll 
ıacatını lzab e en bir tebllft ne r ttl 

İetanbul \'ilA.yetlııd('n: 
1- Kazalnrca dağıtılml§ olan be

yannameler birlikler tarıı.fmdan top • 
lanırkcn nU!us kAğıtlarmrn da görUJ. 
mesı mecburidir. Birlikler evvclemlr· 
de ibraz edilen nl1fus hUvlyot cUzdan. 
ıarını numaralı halk dağılma birliği 
mUhUrlerile mUhUrliyecek ve beyan
name muhteviyatının hüviyet ellzdnn 
Iarllo mutabakatı tahakkuk etUt,i 
takdlröe birılk idare hc;yeUnce tasdik 
olunacaktır. 

2 - NU!us kAğıdı olmıynnıar bir • 
ilklere aza tıı.ydcdllmlyeccktır. Ancak 
bu gibiler, nüfus kAğıtıarını çıknrmnk 
için mUrncaa.t ettiklerine dair nUfus 
dalrelcrlndcn en fazla bir aylık ta • 
rihll vesikalar ibraz etlikleri ve bun
ların Wrllk dahlllndo ikamet etmek
te olduklarına blrllkço kanaat gctı,. 

rlllp tasdik edildiği takdirde kayıt.. 

lıı.n yapılnblllr. 

pılncnk dııftıtmalardan ve JB§O ter 
tlplerinckn ıstı.fade edebilmek iı;:ln 
blrllklerc gtrmeğe mecburdurlar. J3 

birlikıete girmlyc:n vatanda§lar btl 
k!ım.etçe yapılacak dağıtmalardan 

bir ınıretle istifade cdemezlr.r. Bir 
lero kayıt olma. bu ooyannaıncl 
doğru olarak doldurm:ı.kls. m 
dDr. Birkaç yerden beyanname Y 

rek mütcnddlt blrllklere knyıt ollSlS 
Mlılt Korunma. kanununa aylan 
reket olup tnklbntı mUstelzimdlr· 

7 - Beyannameler 21~~ 
rsamrna kadar yukarda tesblt cd 
esaslara tamamen riayet edllaıelt 
rcUlo doldurularak birliklere veril 
mlş olo.caktır. 

ıı - Birlikler, yapıımakttı. olan n 
maralı halk dağıtma blrllğl mQhOrl 
:rlnl 20-6-1942 cumartesi sabahJll 
dan ltlbuen bağlı bulunduklıu'J kl1 
kaymakamlıklnrmdan teslim 

s - Leyll okul, çocuk yuvası, ha~ lar, nUfus k"ğıUarmm kontrol Bektay, b:ıhçn-nnln ıuıJat;tıktAn !IOD 

ra notere gitti. \'o b:ıhçn; ım u emri 
\·erdl: 

- Kurb:ı) ! Sakın korkma., dcd.J • 
Bu ııdnm lk:lmlı.I de tehdit ediyor. 
Şanghaycla benim bUytıklcrden bir 
çok tanıdıklanm vnr - meseleyi gider 
anlatının. 

tane ve hapishane gibi yerlerde bu - mUhUrlcnmesı l§t de 21-6-l9'2 
-------------- • lunanlarm aile reisleri bu glbUeri 

beyannameye yazmaklıı. beraber isim- ııamma kadar \ıillrilml,ıı oJ.a.cakt.U'· - Kurbayın baba ındıln bana go • 
len mektuptan kandı lr.o fın;at bulup 
anlntmağtı ~h ! Onu yalnız. ev me. 

ııeleello değil, l'vlrnme 11.ihllo de teh. 
dit edeceğim. Babası b:.ına: ••benim 
kızım. &CDln de krt.ındır!" diyor. Ona 
b3bııhj;"ln ne olduğunu ıınluUıcağını. 

Eğer mis Meri k~l•te benim alfyhlm 
de herhangi bir te:ıcbbllso glrl~ln;e, 

hemen bana g-cllr habc>.r verirsin! 
- Başlliıtttno Bektay ame:ı! 

NOTER VASITASİLE GELES 

TF..HDIT MEKTUBU 

Boktay o gün notere glttt. Ve Knr. 
baya bir tehdit mektubu gönderdL 

Kurbay, evde l'llls lerllo ile bo§ba. 
p otunıyordu. 

Bir Çinli memur kötko geldi : 

- Kurbay Sıuııı teslim edilecek 
reımıJ bir mektnp getlrillm. 

llurbay noter ınemunı ko.reıl&dı: 
- Buyurunuz. • 
Memur alt kattaki mı.anr cx'laııma 

girdi. lUJ Merlye e;elAm verdJ ve bir 

koltuğa oturdu. 
Korbny sordu •• 
- Mektup babnmdan mı gellyorf 
-Ha)'U'. Fakat, yazılı~ bskılır-

.. lınbanızm maknmmda. bir mttwı. 
Kurbııy hayreti m munın yüz.üne 

boktı. 
Memur çnntaemı aç:ımlc, Çin Ade. 

ttnce ilk ünco ytlkaek Ie mcl.-tobu 

okudu: 
"Benim kızım, scnln kızmdır! dL 

yen babanıza hürmetim vardır. Bı;nu 
81.z: do b!Ursinlz. Fakat, bugllnlerdc 
ticaret !§inde kullruıllmak üzere bU. 
yük bir paraya lhUyacım oldu. Baba. 
ıuza ödUnç olarak verdiğim beş bin il· 
rnnm milddetl çoktan geçml§ olduğun 
dan, bua"iln lcra marJfeUlo evinize 
haciz kol durnuığa mecbur kııldnn. 

Meseleyi B1zc de anlatmak için, bu 
mektubumla vaziyetten slı:i hakr • 
dar ediyorum. Babanızın Şnn.ghaya 

dönmesi biraz uzıyncaktır. Uzun zıı. 

man beklemeğe vaktim olmadığın • 
dan, oturduğunuz köşkl1 bugUnden L 
Ubaren satılığa çıkarıyorum. Borcu· 
nuzu 5dedlktcn sonra. ı;erlyc kalıı.cak 
para Uc kendinize göre kUçUk bir ev 
alabilirsiniz. Ev olmak hususunda • 
isterseniz • size ben do yardım ede. 
bıllrim. Bu hareketimden dolayı beni 
mazur gör, kızım!., 

Bek tay 

Korbny, mektubu onuna kod r din 
ledlkten sonra, hayrctlo MI · 1 rl~ e 
döndlı: 

- Bu no demel• m:ul;ım T Ben b:ı. 
hamın Bektayn bir borcu olduğunu 

hııtı ıiamıyonım. 

- Borcu olsa. bili'., bu ekllde ha • 

reket rtmek bir ıılçaklıktır doğrusu. 
lcmur mektubu uzattı \e bir kO. 

çlik k ğıt parça_~nı Hurbayıı lnwılnt. 

tr: 
- Benlm \1lz.lfem bu mektubu slw 

tebliğ etmektir, san! eğer fikrimi 
ııomrsanr7., bu ge~kten bir nlçnldık. 
tır derim. fakat, bl'n bir memurum. 
Bnna fazla f!Öz dllıımr.7., 

Kurbny hlddeUnt'loo ne BÖ) liyec • 
ğtnl bllmlyordu. 
~mı ll'rl: 
- Bir tehdit... 
Diye mırıldamrkl'n, memur kalktı .. 
- Belki bir tehdittir. LAkln Uek· 

tay bu ı e dört elle sıırrlmı,tır. Pıı . 
rn mı nlmndnn yııknmu bınıkat•B 

ben-r~mlyor . . 
Kurbıı~ t:ışmı ıı:ıll:ıdı: 

- Sh.l tc ıtn cu rlııı kl. b3lJ:ımm 
on!\ borcu \ olttur Hı ol:ıruaT. C'tlıtıkU 

bab:ım ondan çok zengin bir ıı.d:ıuı • 
dır. 

1'11!l Meri llAve etti : 
- Befk1 onun babanruı. borcu var. 

drr. 
- E~t •. evet.. b6IMMn ona • bom 

- Yn lem dalreol köııkü tart.abuk 
satanıa'! •• 

- Bu ııı o kııdar ç.abuk olmaz, de· 
dlm ya, Belı:tay &en1 tehdit ediyor. 

- Benden ııo ıstı.yor bu odam'! •• 
- Ne mi letlyorP Kendisini evden 

koğdun. Şimdi böylo bir dolnp kura. 
rak o clıı. ııenl bııradan ~ıkarmakla 
tehdit edl~·or. Ah şu baban.. neden 
gelınlyor bl!.ın. '! 

- Babamı getlrtmlyen odur • 
- Mil terclt tJcarot ml yapıyorlarf 
- Ne l·aptıklarını hmUz anlayams. 

dan. BUdlğlm bir ıteY wr: Babam kiS. 
rüköribıo onun flmlrlerlne boyun fğeıl 
bir ııd:ımdır. Bektny (gel!) derse ge. 
llyor .. (gelme!) denıe, gebnlyor. 

- Garfp ıteY ! Bek.taya ba lıef hlr 
ğm elbette bir ııebeM vardır. 

- Sebebini ben anlayamadım. 
- BJç bir ıey eezmedln m1 f 
- Ne glbif_ 
- Meeell alyaat bir daft peelnde 

mllştettk koemut ~larf 
- Casusluk clbl mi f 
- Benim bunu eö ~r 

madL Sen söyledin.. Bu bir 
bolaştur. .Bektııydan ben üphclenl • 
yorum. O no bir mogol, ne de Çlnlidlr. 

- Halis bir Rotl •• değil mi! 
-Şüphesiz.. Kendisinin bir Rus es. 

susa oldu~dıln her raman oUpbe e. 
diyorum. 

- Fakat, Rus • .Japon harbi bitti 
artık. nusbr meğl1)p oldular. Be:kta· 
yın NU~ Şan h,y gibi bir ı.ıclıird" en. 
t.rlkn çcvlrmck ı temesl pek manlMIJZ 
dır. 

- El!'l'.r Şruıghaydakl Japonlardan 
bir dO!!tom ol!la, bu herifi onlıı.ra lb. 
bar ederdim. 

- Bu ı l benim yapmama mlillaa. 
do eder mi"'"~ 

- n y h:ıy. Pek menı:ıun olunun. 
1 s:ıf&a adam._ kırl< yıllık adc oca • 
ğanıu sahte alacık nınktublle &attır 
1113,ra, kalkışıyor. 

- E\'et. Böylo küstahlara haddini 
bll:llmıellylz. O seni Şanghayda pek 
ynlmz kııldın ıı.anıyor. Ona yalnız oL 
madığmı nnlntm:ık smısı geldL 

- 'YB blıdr.ıı bnşk& tUrlll lntik m 
ıılmaı;-n lmlkı~ınm f .• 

- Ne giblT .• 
- l'tlesel& Temuçlnl lbbam kolkar. 

153 ~--
- Zannetmom. Bu onun cll,ndo oL 

fm, bize somıadnn yaptırdı. 

Kurbay bu ııırnda Temoçlnl hıı.tır • 
tadı: 

- Ah, imdi o )ıınmıızda obaydı, 
bunların hep lno goğlis gt"rcrdl. 

- Bektay, 8CJ1l aahlpslz buldu_ ıs· 
tediğl gibi avucunun itine n.lmnk ıs. 

BORSA 
15.6.9'2 MU.AMEL.ES! 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 ll'rank 30.03 
Madrit 100 Pczcta 12.9375 
Stokholm 100 laveç kr. 31.16 

ESHAM V& TAllVtt.AT 
EvYelkl,BugQıı 

İkramiyeli %'5, 938 21 - -.-
1kr, Ergani %5 938 23.10 -.-

%7 l/2,938 T.borcu Tr.1 24.85-.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.-
90 '11/2,933 T.borcu ır.;s 23 .. 30 -,-
Srvu • Erzurum ı 19.90 -.-
Sivu - Erzurum :Z.T 19.9019.90 
% 6, 938 Bu.t:ah., 27 .tıO --
%1, 19il D.Y. 1 20. 
%1, 1941 D. ,.olu :Z 19.50-.-
Ana.dolu o. Y. Tth a 52,75-.-
A.nadolu D. yolu %60 80.2G -.,-
Anadolu D. yolu 12 62.- ı\2.25 

Anadolu D. Y. lılUm. 6Z.--.-
Merkez binka.sı 169.75-.-
İf ban.ka.sr nama ıuo -.-
lş ~ haınU.lne 1rs.- -.-
!f bankaa Klleaal.ıı 160.--_. 
1zmır Emıat • Alı.BU B. e.ıo 
tma.r Bankuı b1ae 22.---
AJ!la.n çimento 12.80 -.-
AJIL&:l çtmento mne-. ıuo 

Şark değtrmcnıert rs.30.-.-
tttJlıat değirmen. 28.50-.-
T. klSmll.r maden. 18.--.-
% e T. bonolan 
Tllrk o. Tiyatro 
t.t. Umum sııoıu'. 
Şlrketlhayrlye 

Şlrketibayrlye temetto 
Rıhtıın tahvlll 
İ•t. Su tabvUS 
t ırt. su bJJaıe. 
TUrk borcu Tr. ı 

Boraa harici altın liyatı 
l>UııJcO UUgü.Dkt.ı 

Retadfye 33-
Küıçe altın gramı 4.51 4.48 

HAFIZ CEMAL 

"LOKMAN HEKiM,, 
uABtLtYE H'OTltnAssısı 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
Şehir mUtct-ııssı.sı tamtmdnn yapılıp belediye kanununun 70 ncı mad. 

de ınln 9 uncu fıkramlc 71 in.el mnddealne göre umtnuını meclis tnratından 
tetkik ve belediyenin lhtlynçlarına uygunluğu kabul ve ahiren nafla vckL 
letl tarafından t.ruJ:ılk edilen BUyUkada naznn plAru bu defa belediye merkez 
blıı:ısrnda mabal!I mahsusuıuı. talik edilml§ olduğu maJQm olmak Ur.ere yapı 
ve yollar kanununun 3 UncU maddesine tev!ikan UA.ıı olunur. (6566) 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tnhm!n1!n behc.r çlrtl (55) kuru~tnn on be~ hin {l~) çltt yUn eldi. 
ver: kap 1ı za:-fl n mu.,e ve çartnameslne göre satın alınacaktır. Muham. 
mc.ı. b~.lc.11 S:? ,o 11'!'"'-L o'up rruvn.lik t temlnııtı (10~1) lira (25) kunıııtur. 
ş .. rtnn.ıncst !lcrgUn .Anlterııd'l jandermo. genel ltomutanlrkta satmalma o. 
da:.mdıı ve İstanbul Taksimde jıı.ndıı.rma satınaıına blnasmda görtllcblllr. 
Şartnameler Ankara \--e htanbul satmaıma komisyonlarında paraaız veri· 
llr. 1hnleııl 20.6.942 cumartesi günU ııaat on birde yapılacaktır. tııtekllter 
knnutıA uygun Yeslka ve t&nlnatıannı muhtevi kupalı zart tekllt mektup. 
IArını eksiltme vaktinden bir saat evveline ltadar komisyona makbuz k1ı.r. 
§ıhğmd& vermeleri. (8939.60~), 

lerl hlznsma ve işi hancs:!ne (Mektep. D - Ağır işçiler ekmek karll 
tcdir. Çocuk yuvn.sındadrr. Hasttı.nl'. birliklerden almıyaca.klardır. EllC 
dedir. Askerdedir) gekllndc §C'rh ve. de Mayıs • Haziran ayma ait 
reeektir. (Hastaneden maksat hasta- igçl karnesi koçanı bulun:uıJAr Jta 
lar değil, hruıtnneyi lkamelgA.h lttlhnz yrtlı oldukları birliklere mnracaat 
eden memur ve mUstabdemlerdlr. derck birer mektup alacaklnt'. 

' - Aile kUtUk. numarası hanesine mektupların bağlı bulundukları ıntı 
aile relsleri bir gey yazmıyacaklnr _ cssesclerdcn kartlarını temin edece 
drr. Bu beyanname muhteviyatı es:ıSI terdir. Bu hususa alt ma.Ulm.at b1l 
kUlük defterine l.§lendlkten sonra hare tebliğ edilecektir. 
birlikler tara!mdan o aileye verilecek 10 - Aile reisleri bu beyaııııaın 
kUtük numarası bu haneye yazılarak ~eri aile efradının nU!us c~ 
beyanname dosyasına konacaktır. 4-mdakl kayıtlara göre doğrU ola 

5 - Aynı evde oturan birkaç ane dolduracak ve imza edecektir. BU ıı 
varsa bwılar aile IUbnrlyle ayrı ayrı sus:ı. riayet etmlyenler hakkında 
beyanname vereceklerdir. 11 Korunma kanununa g6rc tald 

6 - Her vatandB§ hUkt'ımetçe ya. ı yapılıı.cakbr. 

Tatvan · Malmüdürlüğünden: 
ı - 23.6.9•2 salı gllnn saat 10,5 da mAlml1dUrlUğll dairesinde top~ 

cıı.k olan eksiltme kombyonunda (30920) llro. 57 lcunıg keşif bedelli Tat~ 
hUkO.met kon.ağı ikmali inşaatı kapalı zarf usullJe mtınn,kas;:ı.ya komııUO• 
tur. Ekalltme aynı s:ınt:.e :rnpılnca.k. 

2 - Mukavele eksiltme, genel ve yapı işleri umumi fe.mı! ~ot!o 
kqlf hul&aası, vahidi tıyat cetveli, ölçü dcft.erı parıı.aız olarak na!1a mndilt· 
llığU ve Tatvan malmUdUrlUğU dalrcsındc görUtebilir. 

1 - Muvakkat teminat (2819) lira 4 kllrll§tur. 
• - İstekliler bu işe benzer lf ynpml§ olmaları ve Dıaleden en BZ od 

gOn evvel Bitlls vallllğtndeıı ehliyet vesikası alma.lan ve 942 yıt.ms. ait ti
caret odası vesikası ibraz etmeleri 14zımdır. 

G - tsteklllcr'..n kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinde:. koınlB1°'" 
na gelmeleri UAn olunur. (8969.6111) 

. . ;- .... ~. - ... ~. ~.~.r . .1.:1'...,.t:.~ '"~ ~·· .· ~"':', - .... ". -~ .. ·. 
_;_"'t -·· .... -----·· •·•••• _,,..._, •. ~ !~ 

TüRKiVE iŞ BANK ASI 
UN% IKhAMh!ltLIW.1 

Kü~ük T~sarruf ı adet 2000 Llr&lık • ZOOO- Ura 

Hesanlan • • 1000 • - 8000.- • • • 1GO • - ıeoo- ,. 
ıM! '9t:RAMİTE PLANI 1 • ISOO • -~. 
KEŞtnELEH: 1 Şub&ı, • 10 • z:ıo • - 2:iOO.- • 

tbyıa. t "'tusıoe. ! hdno '° • 100 • - cooo,,.. • 
GO • GO • - 2riOO- -· Cff.<.'lr1D tarUıJerlııde 200 • 2li • - 6000.- • 

'8Pdtt. 200 • lO • - zooo- "' 

170 numarah ilan 
Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

İstanbul fiyat murakııbc komisyonunun 21.4.042 tarih ve 161 sayılı llA 
nile muhtelif ncvl balık ynğlannıı tcsbit edilmiş olan azamı sa~ tlyaUarı 
nm kaldırıldığı ve balıkya.ğı satı§larmm serbest bırakıldığı ill'ı.n olunur. 

(6563). 


